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৮২, আহিব্রীটোলা গ্রাট, 

কলিকা তা-৫ 

কদলেন শ্রিমন্তক মণি । শ্বাসন্ধ-কম্য! অস্থির 
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ছঞ্জাব। হি লাভের জন্যা জঝাসচ্দেব ছ্বক। 

75: 

২ লব্দপ্রতিষ্ঠ নাটাকাঁব 
£ শ্রীআনন্মময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ? 

র্ 
ৃ ৃ ০ ৃ ৃ শি... নিউ গণেশ অপবান অনিনীভ। ্ 
তি বাজ! সঙ্ঞাপ্চিত বঝণন কুষোব তপন্ত।, লাভ ঃ 

নবমণ ও ভ।পুক্-বনবামের সভিত যুদ্ধ । সভা- £ 

গামাব বিবাজে যৌডুবশবণ কুক সুমন্থক আনি 0 
»ন। তাবপণ কি হলে ত। নাকে বেগতে ? 
[বেন । মুলা ২)» আ।ডাই টাকা। 

তারাষ্টাদ দাস এও সন্ধা 
৮২, আহভিবীতোল। ছ্ট, কলিকাতা 

30020000000053000000000009003 

চে 

0300৩১2৫৯9৩ ০৩ 

১ 

৮) 
০ 

মুদ্রাকব__প্রীঅমরেন্ত্রনাথ দাস 

“তাবা-আট প্রেস” 

৮২ন* আহিরীটোলা! স্্রীট 

কলিকাতা-৫ 



শু ল্্সঁ 

নিউ গ্রণেশ অপেরার সুযোগ্য ম্যানেজার 

শ্রীন্তখেন্দুবিকাশ রায় 

করকমালেমু 



প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত যুগোপযোগী নাটকের তালিকা : 

শ্রীবিনয়রুষ্ মুখোপাধ্যায় প্রণীত শরীবজেন্্রকুমাব দে প্রণীত 
ননদ নিন্লাজ্েলে কল 

ভুটুয়া অপেরায় অভিনীত--২॥০ ; গণেশ অপের'য় অভিনীত-_২॥০ 

শ্ীনন্নগোপাল রাষমৌধূবী গ্রাণীত আবিনঘরষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রনীত 

আর্ধ্য অপেবায় অভিনীত-_২॥০ ভুটুম্বা অপেবায় অভিনীত-_২॥০ 

ূ শ্ীবিনয়কষ্ মুখোপাধ্যায় প্রণীত শ্বিনয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 

| ভ্ডাল্ভ্ন্নান্লী (রিতেশ জে 
গণেশ অপেধাধ মভিনীত--২১।০ ; বাষসীতা! অপেবায় অভিনীত-_-২॥০ 

ৰ শী বনয়রুষ্ণ মুখোপাধ্যাষ প্রণীত শ্রীবিনযরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 

স্ারতদেকহবিভ্ডা €ঙ্গাএ্রাভিশি 

সাত্যস্বব অপেরা অভিনী &-_-২॥০ 1 নিউবাসন্তী অপেবায় মভিনীত-_২|০ 

পাঁচকডি চট্োপাধ্যাধ প্রণীত । শ্রীপুর্ণচন্ দাস কবিরঞ্জন প্রণীত 
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| 
| 

ভাাঞ্রন্ক স্লামভীল্নাল্ক লর্তহম্দিস্ণান্ 
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সর 

তক্্স্মান্য ৃ হিল জজ! 

মথুবানাথ সাহার দণে অন্তিনীত--১|০ গণেশ অপেরায় অভিনীত-_১॥ 

স্্রীপৃ্চন্ ৭1 কবিবগন প্রণীত ূ শ্রীবিনদরুষঃ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 

স্নন্রদ্লাম্সলল : জ্ঞাঞজ্দম্নন্দিন্নী 

বাণী নাট্যবীথিনে মচিনীত--১।* ' বাসন্তী অপেরাষ অভিনীত-_২)০ 
শীীবিনয়রষ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত '  অধোঁবচন্ত্র কাব্যতীর্থ প্রণীত 

হিল্দ্ুহুসালম্খান | হ5৩ননলঞ্র 

ভাণ্ডারী অপেবাণ অতিনীহ__২।* . ভাগাবী অপেরাস 'আভিনীত-_২২ 

ভীনিনয়কুষ্ণ মুখোপাস্যান্ন প্রণীত । পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 

লালীম্ণভ্তি ৰ শ্রন্্াঞ্সহ্ 
নারারণ অপেনঃঘ অভিনীত-_২।০ | মথবানাথ সাহারদলে অভিনীত-_২॥০ 



গোড়ার কথ। 

'পিবিচধ” একখানি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নাটক; এছে বাব কোন 

শাস্তব জীবনে ভাষা নেই । মান্তষেব আদিম প্রবুক্তিকে দমন কন্তে 

আর্ধ/-খধিগণ নে সমাজ-শিক্ষণন প্রচলন কবেছিলেন মানব-শবীবেব 

সেই এজ্জয আদিম প্রবুভ্তিকে নিবেই এই “পৰিচয়” নাটক । এই 
নিব "লগাঁৰ জমণ বাত্রাসন্প্রদানেব প্রা চভাশালী অভিনেহা শ্রীবুক্ত 
অভযকুমাব হালদাব আমাকে বন্ত সাহাবা কবেছেন। ক্ষনপ্রির নট 

হ/গোঁপালচন্্র চট্টোপাধ্যন্স নিপ্প প্রতিভার এই নাটকেব প্রতিটি চবিত্রকে 
এস্ত সবল কবে ঠল্তে খছু পবিশ্রষ কবেছেন। শ্রীযুক্ত গোপালচন্্র 
০টোেপাধায়েখ প্রতিভান্ডেই “পবিচম” একখানি নূতন ধবণেব মন্মস্পর্শী 

কৰণ নাটক । এই নাটক অভিননেব ভগ নিউ গণেশ অপেবাব 

পোপ্রাইটাব শ্রীযুক্ষবানু “গাষ্ঠবিহ্াারী দোষ মহাশষ নে পরিশ্রম ৪ 
অর্থবা্ কবেছেন, সেজন্য ্টাব কানে আয চিন-রুভজ্ঞ | 

ইতি-_ 

আননানয় 



শিবশিতহ 

নাবাবণসংহ 

গ্রামবা ও 

রাজীববাঁ ও 

রাঘববাস্্ 

চণ্ুসিংহ 

বীববল 

পরবে ঠাঁকুব 

রোঘে। 

বাঘ। 

বিবু 

ধনপতি 

শিরোমণি 

বিষ্ু্শন্ম 

সৈনিক 

ব।জেখরী 

মায়াবতী 

কল্যাণা 

রূপালী 

অভিনেতাগণ 
জ্রীযণনা চড্রোপাধ্যান ও আ্রীফণী বিগ্ভাবিনো« 

বিজনকুমাব মুখোপাধ্যা 

গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যাৰ 

বিজয়কুমার মজুমদার 

অভয়কুমার হালদাব 

মুকুন্দলাল ঘোষ 

বাপাবযণ পাল 

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যাব ও মন্মথ চট্রোঃ 

বলাইচ'দ ভালদার 

ফণা ভূণণ গাঞ্গুলী 

মাঃ বটু ধাড়। এ প্রফুল সাব্উ 

শএুকধাস ধাড। 

মন্মথ চট্টোপাধ্যায় ও বলাই দাস 

বারেনদেব নাগ 

শৈলেন ঘোষ 

ছবি রাস 

সন্তোষ বস্তু 

বনফুল 9 মোহন মাল। 

বিমল মুখোপাধ্যাব 
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&.$ধাবে গাকুব 244" 
৯৯ বোঘে £ % 
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4৪ ধনপততি4 
£4 শিবোমনি 14৭ 

44 বিষুশশ্বা ৪. 

রাজ্োখ্রী /£ 

কল্যাণী &.২' 

মায়াবতী (১.% 

বপালী 

পুরনারী, নর্তকীগণ 

নাটকীয় চরিত্র 
পুক্রুুমঙ্গণ 

জনসন 

শ্রীপুরের বাজ।। 

'এ্ীপুল। 

এ শালক। 

এ এেগযান। 

শাবানণসিংহেব বদ্ু। 

অখান্তপুবেব বাজ! । 

& গলক ৪ সেনাপতি । 

শুশানবাসী সন্্যাসী | 
ঢাকিনী শ্শানের চাডাল। 

দ-লী »্দাব। 

'£ পজ। 

&বপুবে, পরবে ুববাঙ্দেব বন্ধু 

কষগ্পুবের সমাজপতি। 

বাঙ্োখবীব পিত।। 

চাঁড়াল-খ।লকগণ, সৈনিক, প্রহরী ইঠ্যাপি | 

বিষুশম্মার বিধবা কণ্যা। 

রাজীবরা ওয়েব কন্ত। | 

শিবসিংহের শ্্ী। 

বাঘার কণ্ঠ । 

ইত্যাদি । 



প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত যুগোপযোগী নাটকের তালিকা | 
 শ্রীবিনয়রুক মুখোপাধ্যায প্রণীত | শ্রীবিনয়কুষচ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 

ব-মাভাল্রা র ল্ত্ুকভগ্্পি 
্ববাক্দ অপেবায অভিনীত- ২৩ ৷ ভোলানাথ অপেরা অভিনী ত--২॥০ 

জীবিনমকৃষ্জ সুখোপাধায় প্রণীত | ্রীপুর্ণচ্দ্র দাস কবিরগ্রন প্রণীত 

লন্লেল সব্খে ৃ হিজল 

ৰ 
| 
] 

ৰ বামসী-চা অপেরায় অভ্ভিনী ত__২)০ নট কোম্পানীর দলে মভিনীত--২1-] 

শ্বীপুর্ণচন্্র দাস কবিবঞ্জন প্রণীত শ্রীবিনয়রুষ্জ মুখোপাধ্যাষ প্রণীত | 

স! । ৫শাপিক্ভ-ভৎ্জ্নল 
: নষ্ট্র কোম্পানীৰ দলে আভিনশ__-২1০ অন্নপূর্ণা অপেবান অন্ভিনীত--১/০ 

লীবিনয়রুঞ্ণ মুগোপাধ্যায় প্রণীত ; শ্রীবিনয়কষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 

হমাল্সেজ দন্ন | সুন্তিহহভল্ত 
- সন্ানারাদণ 'মপেবায অচ্িনী হ_-২।০ শিবদ্ত্| অপেবাম অভিনীত-_-২॥০ 

ভ্ীবিনযরুষ্ মুখোপাধ্যায় প্রণীন 

শ্সিলন্ন স্পঞ্ঞ্র 

শ্রীবিনয়রুঃ উঠ প্রণীত 
ূ 
| 

| 5 
* মিনা 'অপেবাধ শভিনীত--২॥* | নিউ স্বরাম্ত অপেরাম ন্ ভনীত-__২০- "| 

; ভ্রীবিনধরুঞ্জ মুখোপাধ্যাষ 'প্রণীত  শ্রীবিনয়রুষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত * 
| শ্ভাজ্জুন্ন র সআঅ।স্ত্ি | 

সত্যন্বব অপেরায় অভিনীত-_-২।০ রি ভুটুয়! অপেবাৰ অভিনীত-_২॥* 

ূ্চন্জর দাস কবিবপ্রন প্রণীত প্রীবিনয়কষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত: 
সভীল্র হ্রন্না ূ হিল্ত্রহত্ষতন " 

' ক্যালকাট1 অপেবায় 'অভিনীত-_-২।* এমেচার পার্টিতে অভিনীত--২২ 

ব্রিবিনয়রুণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত পচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ূ 
জলভঙগল্রী | ব্লিহউ জল্াঙ্ 

মুকুদ্দ গাসের দলে অভিনীত-_-২* | নষ্ট অপেরাষ অভিনীত--২২ 



*সল্ভ্রিচ্ষ্ঞ 

প্রথম অঙ্ক | 

শ্রহ্থনস ুষ্য্য 

'ঢাকিনীর শ্শান। 

গীতকণ্ছে চণ্ডাল-বালকগণ কাঠ লইয়া আসিল। 

গীজ্ভ। 

চগাল-বালকগণ ।-. 

চব্ বনে চর, ঘরে ফিবে চল্। 

আকাশে বিঞ্জলী লে, 

জলে জলে স্তামিবে ধরণীতল ॥ 

ক।লে। মেঘে ছেয়েছে আকাশ, 

মহ রবে গঞ্জিছে বাতান, 

বিশ্ব ব।পায়ে বজ্র হানে, 

বেধেছে তুমুল রণ স্থ্টি সনে, 

এলে। রে-_প্রলয় এলে] বে . 

তাই বুঝি ধর! করে টলমল ॥ 

দ্রেত রোঘোর প্রবেশ। 

রোঘো। যা রে, বা; লব ঘরে যা। ভীষণ মেঘ করেছে, 

এখুনি জল-ঝড় আস্বে। 
১ম বালক । অর্দার! আমাদের কাঠ বওয়ার পরম! £ 

টি 
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রোঘে।। জল-ঝড় থামলে পব হিসেব ক'রে নিযে যাস। যা 
বা, এখন সব ঘবে ঘা। 

বালকগণ। ওরে বাবা বে, কি ভীষণ ঝড়! চল্- চল্, পালিয়ে 
চল্। | বালকগণেব প্রস্থান । 

রোঘো। কি বিপদেই পড়লুম রে বাবা! পাঁচ ছ'টা 'শ' জল্ছে, 
একটু জল পড়লেই সব নিভে বাবে। 

একটি সগ্যোজাত শিশু লইয়। রাজীবরাওয়ের প্রবেশ । 

রাজীব। ওই যাঃ! দম্কা ঝড়ে মশাল নিভে গেল! এই 
হাবিলদাব। সেপাই ! মশালচি ! সব পালিয়েছে । ধীরে ঠাকুর কোথায়? 

ধীরে ঠাকুব ! 
রোঘো। কেডাকে গো? 

বাজীব। আমি দেওয়ান রাজীবরাও। ঠাকুর কোথায়? 

রোঘো। ঠাকুব মায়েব পূজো কর্ছে। 

বাজীব। াক্, শীগ গিব ঠাকুরকে ডাকৃ। 

বোঘো। আপনাব হাতে ওট। কি হুজুর? 

বাজীব। একটা মর! ছ্েলে। মহারাজ শিবসিংহের স্ত্রী একটি 

মুত সন্তান প্রসব কবেছেন। 

রোঘে।। আপনি এই হর্যযোগেব সময় এটাকে রাখ তে এলেন ? 

বাজীব। হ্যা। তুই একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা ক”রে দে বাব! ! 

মহাবাজেব আদেশ, আমার এখুনি ধীরে ঠাকুরকে বেঁধে নিয়ে রাজবাড়ী 

যেতে হবে। 

রোঘে।। ঠাকুরকে ডেকে দিচ্ছি । কিন্তু জল-ঝড়েব সময় তাড়াতাড়ি 

হবে ন।হছ্বুব! আপনাকে অপেক্ষা! করতে হবে। 

(২) 
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বাজীব। ন! বাবা! আমি আর অপেক্ষা কব্তে পাববে। ন। 

দম্কা ঝড়ে মশালগুলে! নিভে গেছে, লোকগুলো কে কোন্দিকে 

পালিয়েছে । মড। পোড়াতে এসে শেষে কি নিজেই মড়া হয়ে নাঁলো ? 

রোঘো। জল-ঝড় ন! থামলে কিছু হবে ন1 জব ! 

বার্জীব। আচ্ছা, তুই ধীরে ঠাকুবকে চাক, তারপব হম কিন! 

দেখছি। আজ ঠাকুরেব পাগলামো ছুটে যাবে। 

ধীরে ঠাকুরের প্রবেশ । 

পীরে । কেন গে।, পাগলামো ছুটে যাবে কেন ? 

বাজীব। আজ তোমার বৃজককি ঘুচে যাবে । মভাবাণীকে '৫ুমি 

কিসের ওবুধ দিয়েছিলে? 

ধীরে। কোন্ মহাবাণী বল তো? 

রাজীব। আমাদের শ্রীপুরের মহারাণী মায়াবতীকে । 
ধীরে। ও, তাকে তো ছেলে হবাব ৭ষুধ দিয়েছিলুম | 

রাজীব। ওষুধ দিয়েছিলে তে! মরা! ছেলে হ'লে। কেন? 
ধীরে। মর] ছেলে! অসম্ভব! ভ'তেই পাবে না। 
রাজীব। এই দেখ, মহাব।ণী মৃত মন্তান প্রসব ক'বে অজ্ঞান হ'য়ে 

আছেন । 

ধীরে। সেকি! আমি থে মাষেব চবণামুত মিশিষে মহারাণীকে 

ওষুধ দিয়েছিনুম ! শেষে মর! ছেলে হ'লে! ম!! একি হ'লে। মা! 
তোর চরণামৃত কোনদিন তে। ব্যর্থ হয় না। আজ কি তুই মিথ্যে 

হু,য়ে গেলি? 

রাজীব। ওসব পাগলামে। তোমার শশিকেম্ন তুলে রাখ। তোমার 
ওষুধে মর। ছেলে হয়েছে,তাই মহারাজ তোমায় বেধে নিয়ে যেতে বলেছেন। 

(৩) 
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ধীরে । কি বল্লি ম'?--ওছে, রাণীমার বে কৃঠিন ব্যামে। রয়েছে, 
হাই এতদিন হার সন্তান হয়নি । মারের চরণামৃত মেশানে। ওষুধে 
ভেলে হয়েছিল, কিন্তু রাণীমার ব্যামোর জনই ছেলে পেটে ম'রে গেল। 

বোদে।। উঃ। কি ভীষণ ঝড়! হুজুর! আপনি আর এখানে 
টাড়াবেন না । শীগ-গির বাবাঠাকুরের চালায় গিয়ে উঠুন । 

রাজীব । এ মডার কি হবে? 

ধীবে। মড়1মড়া এখানে রেখে বাও। আর্ম মাকে একবার 

ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা করি । 

রাজীব । এই মড়। এখানে থাকলো, ঝড থাম্লেই মড়! পুড়িষে 

তোমায় পিছমোড়! ক'রে বেধে নিষে যাবে | 

[ মড়। রাখিয়। প্রস্থান । 

ধীরে । একি জলে! রোঘে! ? 

রোঘে!। আমি তাৰ কি জানি? রাজা-রাজড়ার সঙ্গে যেমন, 

বৃজরুকি কব্তে গেছ, তার ফল ভোগ কব । 
ধীরে । মামা! একি করলি মা! মহারাণীর যর্দি ব্যামে' 

রয়েছে, আমাকে দিয়ে তুই ওষুধ দেয়ালি কেন? আর ওষুধ 
নেওয়ালি বদি, ভেলেটাকে বাচিয়ে দিলি না কেন? ন]| পেয়ে নে 

তারা ভাল ছিল। পেয়ে হারানোর জাল! কোনদিনই তার] ভুলতে 
পারবে না । এরই কি কবলিম'? কি করলি? 

রোছে | 1 

ইচ্ছাময়ি | ইচ্ছ! তোমার কেউ জনে ন।| 

করে রাগ, কারে মার। কেউ কিছু তার বল্তে পারে নাঃ 

€ ৪) 
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ম।নুষ ভাবে করি আমি, 

তিনি বলেন কম্ক্ী হুমি, 

কণ্মফলে য।ওযা অ।বা, এই তে। ম।দয়ৰ গেলা, 

কম্ম যদি খাব।প পাকে, হগতে হবে খতেক অ্বালাও 

যতই কবি জাবিচুবি, কিছুই শেসে টিকবে ন। ॥ 

[ প্রস্থান। 

দীবে। মা! এ তুষ্ট কি কবলিম1? আমি তে নিজের ইচ্ছার 

কিছু করি নাঃ তুই আমাকে দিষে যা করান, আমি তাঁই করি। 
বক্ষা কব মা, তোর মহিমা ভুই বক্ষা কব, তা'না হ'লে তুই মিগ্য। 

হ'য়ে যাবি_ আমি মিগ্য! ভয়ে যাবো জগং-সংসার সব মিথা। “যে 

যাবে । বঙ্গ। কর্ মা বক্ষ! কর্। 

একটি সগ্যোজাত শিশু লইয়। ধীরে ধীরে 
রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ । 

রাজ্যেখবী। (শিশ্জটিকে মাটিতে বাখিতে গেলে বৈচ্যৎ জ্বলিযা 

উঠিল) 5! ভগবান্! 
ধীরে। কে? কে কথ৷ বল্লে ? 

বাজোশ্বরী | ( প্লাইয়৷ বাইতেছিল ) 

ধীবে। দাড়াও । 

বাজ্যেখববী । ন।--না, আমি দাড়াতে পাব্বো। ন।। 

ধীরে । পালাবার চেষ্টা ক'বো না, পাব্বে না। এসো, এগিষে 

এসো । 

রাজোশ্বরী। আপনি কে? 

পীরে । আমি একজন মন্াঙগী। লোকে আমার ধীরে পাগল। 

বলেডাকে। তুমিকে? 

(৫) 
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রাজোশ্ববী। আমি একজন হতভাগিনী--- 

ধীবে। এখানে কি চাও? 

রাজ্যোশ্বরী। না, কিছু চাই ন|। 

ধীরে । ওকথ। বললে আমি বুঝবে! নী। এই দ্াকণ দুর্যোগে 

মানুষ এক পাও এদিক-ওদিক যেতে পাব্ছে না, আর তুমি এক! 

শ্ীলোক যখন বাতের অন্ধকারে ডাকিনীব শ্বশানে আসতে পেরেজ, 

তখন নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু কাবণ আছে । বল, কি চাও? 

রাজোশ্বরী। বলেছি "51, কিছু চাই না। 

( বিদ্যুৎ জলিল ) 

ধীরে । 9কি! তোমাব বুকে ওটা! কি? 

রাল্যেশ্বরী। এ কিছু নয়। 

পীবে। বল, ৪ট। কি? 

রাজোথবী । এ-এ আমার সন্তান। 

ধীবে। পুল ন। কম্ত। £ 

বাজ্যেশ্ববা । পুল। 

ধীরে । জীবিত ন। মৃত? 

রাজ্যেশ্ববী । জীবিত। 

বীবে। জীবিত সন্তান নিয়ে এই তর্বোগে বাতের অন্ধকাবে 

তুমি ডাকিনীব শ্মশানে এসেছ কেন? সত্য বল, নইলে বিপদে পড় বে। 

রাজোশ্বরী । আমি সেকগ। বল্তে পাৰ্বো না। 

ধবীরে। তোমাব কোন ভব নেই মা! আমিও মায়ের সন্তান, 

তুমিও আমার ম1। বল ম।, কেন এই শিশুকে শ্বশানে নিয়ে এসেছ ? 

রাজোশ্বরী। এই অভিশঞ্চ শিশুকে শ্মশানে ফেলে দিতে এসেছি । 

ধীরে । ন। হয়ে তুমি ছেলেকে মেরে ফেল্তে চাও? 

(৬) 
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রাজ্যেশ্বরী। চেয়েছিনুম ; কিন্তু মমতার কশাঘাতে পারিনি বাব। ! 

তাই আপনার কাছে ধরা পড়ে গেলুম। 
ধীরে । একটা ছেলের জন্ত কত সংসার হাহাকার কবছে, আব 

তুমি সেই অমূল্য সম্পদ্ সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ জীব এই মানবশিশুকে মেরে 
ফেল্তে চাও? 

রাজোশ্বরী। এ অবৈধ শিশুব ষে বেচে গাক্বার কোন অধিকার 

নেই বাব! ! 

ধীরে। কে বলোছ? 

রাজ্যেশ্বরী। অমাজ। 

ধীরে । মানুষকে মেরে ফেল! যদ্দি সমাঙ্গের বিধান হষ, সে 

সমাজ মানুষের জন্য নয়, পঞ্থর জন্য | 

রাজ্যেশ্ববী । কিন্ত দশমাসের মধ্যে এব জন্মদ্াতাকে ঘখন ফিবে 

পেলুম না, তখন একে নিয়ে আমি সমাজে সাম্নে দাঁড়াই কি ক'রে? 
ধীরে। তাই ব'লে ওকে তুমি মেরে ফেল্তে চাও ? 
বাজোশ্বরী । নানা, মেবে ফেল্তে পাববে! না। আপনি 'একে 

নিন, আপনি একে রক্ষা! করুন । 

ধীরে। আমি কেউ নই; 'ওকে রাখতে হ্গ্ন মাব্তে হদ, য|-কিছু 

কব্বে আমাব ম1। হ্র্য।, তোমার বাড়ী কোথায় ? 

রাজ্যেখরী | কৃষ্ণপুরে। 

ধীরে । বাপের নাম কি £ 

রাজ্যেম্বরী। বিষুশর্ম| ৷ 

ধীবে। তুমি কুমারী না বিধবা? 

রাজ্যোশ্বরী। বিধবা । 

ধীরে। তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায়? 

৭ 0 
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রাজ্যেশ্বরী। অনেকদূব। কুলীনের ফুলরক্ষা করতে পাঁচ বছর 

ব্যুসে বাব! আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। দশ বারে! বছর বয়সে 

একদিন শুন্লুম, আমাব স্বামী মার! গেছেন--আমি বিধবা । 

ধীরে । এ শিশুর পিতা কে ম।? 

রাজ্যেশ্বরী । এক রাজপুত্র । 

পীরে । রাজপুত্র! তোমার শিশু রাঁজবংশধর ? 

রাজ্যোশ্বরী । হু) বাব! ! 

ধীরে । কোথাকার রাজপুত্র বল্্তে পার ? 

রাজ্যেশবরী । তা আমি জানি না, বাব! জানেন। আমি লজ্জায় 

সেকথা কোনদিন তাকে জিজ্ঞাস করিনি । 

ধীরে । আচ্ছা, তার সঙ্গে তোমার দেখ! হ'লে। কোথায় ? 

রাজ্যোশ্ববী। এমনি একদিন তর্যোঁগের রাতে সেই রাজপুজ শিকারে 
এসে আহত হ'য়ে পথ হারিয়ে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় প্রার্থনা 

করেন ; বাঘা! তাকে আশ্রর দেন। আমাকে তার পরিচর্যা কর্ছে 

ব'লে বাবা পাড়ায় অতিথি সংকারের আয়োজন কব্তে যান। আমার 

মা নেই, বাড়ীতে আমি একা, এমন সময় সেই লম্পট সবলে আমার 

আকর্ষণ করেন। আমি প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত কর্বার চেষ্টা করি, 

কিন্তু তার শক্তির কাছে আমার সব চেষ্টাই বার্থ হ'য়ে গেল। 
দীরে। তুমি তাকে ছেড়ে দিলে কেন? 

রাজ্যেশ্ববী। সেই লম্পট ব'লে গেল, আবার আস্বো--তোমার 

বিয়ে ক'রে আমার রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবে! । তারপর তিন চার 

মাস কেটে গেন, আর এলেন না। 

ধীরে। তুমি এতদিন বাড়ীতে ছিলে? 

রাজ্যেম্বরী । না; প্রায় পাচ-ছ"মাস বাড়ী থেকে চলে এসেছি । 

(৮) 
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ধীবে। এতদিন ছিলে কোথা ?' 
বাজ্যেশ্ববী। তাকে খোজবার অন্ত আমার গহনা বেচে তীর্থে 

গিয়েছিনুম | ্ 

ধীরে। তাঁর কোন জিনিষপত্র তুমি পাওনি ? 
বাজোশ্বরী । তিনি একটা আংটি দিয়ে গেছেন । 

ধবীরে। সে আংটি তোমার কাছে আছে £ 

রাজ্যেশ্বরী। আছে; ত্তাতে তীর নাম লেখা আছে। আমি 

লজ্জায় সেটা কাঁউকে দেখাইনি। আমিও লেখাপড়া জানি না। 

ধীরে । দেখি_-দেখি আংটিট|। 

বাক্যেশ্বরী। (আংটি দেখাইল ) এই যেবাবা! 
ধীবে। একি! (€ চমকিন্ন! উঠিল ১ 
রাজ্যোশ্বরী। ওকি! আংটি দেখে আপনি চমকে উঠলেন :কন ? 

একে কি আপনি চেনেন ? 

ধীবে। হ্যাহ্যা, চিনি। ও রাজপুত্র নয়, রাজী । ওবই 

অতাচারে আঙ্গ আমি সর্বহার। শ্মশানবাসী ভিখারী | 

রাজ্যেম্বরী । কে এই লম্পট পিশাচ? কোথায় তার বাড়ী ? 
ধীরে । 'ওই দেখ, আবার সব ভুলে যাচ্ছি। মাথাটা আবার 

গুলিয়ে যাচ্ছে। 

রাজোশ্বরী । ওই লম্পট পিশাচের পরিচয় ? 

ধীবে। আগে তোমার ছেলেকে বাচাই, তারপর সব বল্বে। | 
এখন ছেলেটাকে মাটিতে ফেলে রেখে তুমি তাড়াতাডি এখান থেকে 
চলে যাও । 

বাজ্োশ্বরী। এই ভর্য্যোগ রাতের অন্ধকারে আমার খোকাকে 
মাটিতে ফেলে রেখে যাবো ? 

(৯) 
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ধীরে। তুমি তো ম| জ্যান্ত ছেলেটাকে শ্বশ্াানে মেরে ফেল্তে 
এসেছিলে, এখন রেখে যেতে অত ভাব ছে! কেন ? 

| বাজ্োগ্ররী। ভাবিনি বাঁখা! ভেতরেৰ মাতৃক্নেঘটা ডুকবে কেঁদে 

উঠ ছে, তাই একটু মারা হণচ্ছে। 

ধীবে। অতযদি মায়! হয়, ওকে বাড়ী নিয়ে যাও। 

রান্দোশ্বরী । নন, সে আমি পার্বো ন|। বামুনেব ঘবেব 

বালবিধবা হয়ে এই পরিচয়হীন সন্তানকে নিয়ে সমাজের সামনে 
দাঁড়ীতে পাবো না; তাই আমার এই নাড়ীছে'ভ। সম্পদ আমি 

আপনাব পায়েই ফেলে দিয়ে গেলুম, আপনি আজ থেকে এব 
শুভাগুভের ভার গ্রহণ করুন। (ওরে অভিশপ্ত সন্তান! বাধিনীবা? 

নিজের ছেলেকে এইভাবে ফেলে পালাতে পারেনা, আর আমি 

মানবী ম! হ'ঘে সমাজেব ভয়ে এই অন্ধকার রাতে তোকে শ্মশানে 

কলে পালিরে বাচ্ছি। ছোর হতভাগিনী মাকে তুই অভিশাপ দে.) 
ধীবে। এখন তুমি কোথায় যাবে? 

বাছোথবা | বাড়ীতে বাবার কাছে ফিরে যাবে।। 

ধীবে। পাচ-ছ'মাস বাড়ীতে ন। থাকাব জন্ত সমাজ ঘদি তোমাষ 

বাড়ীতে আশ্রয় না দেয়, তুমি তোমার এই পাগল| ছেলের কাছে 
ফিরে এসে: অমাজের গঞ্ডির বাইরে ডাকিনীর শ্মশানে উম্মুক্ত আশ্রম- 

দ্াব চিবধিনই তোমার জন্য থোল। থাকবে । 

রাজ্যেশ্বরী । আস্বে! বাবা-_নিশ্য়ই আম্বো। এই বঙাক্ষুন 
রাতের ডাকিনীব মহাশাশীনকে আমি কোনদিনই ভুলতে পারবে! ন|। 

ধীরে 1” তোমার ছেলেকে আশীর্বাদ ক'বে যাঁও। 

' রাজোশ্বরী। এ অভাগির্নী মারের নর আশীর্বাদ ওর কোন কাজে 

লাগবে না বাব।। 

(১০) 
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ধীরে। ওরে বেটি! “মায়ের আশীর্বাদ চিবদিনই সন্তানকে জর- 
যুক্ত করে। 

রাঙ্েশ্বরী । মায়ের আশীর্বাদ সন্তানকে জর্যুক্ত করে ? 

ধীরে। হ্যা হ্যা, মায়েব আনীর্নাদই সন্তানের জীবন পথের এক- 

মাত্র পাঁথেয়। আশীর্বাদ কর-_ 

রাক্যেশ্বরী । আমি প্রাণ খলে আশীর্ধাদ কবছি বাব, ৭ বেন 

রাজ! হয়-_-ও যেন রাজা হয়৷ 

[প্রস্থান । 

বীরে। কি রে, রাঙা হবি? হ্টা।-হা!, আমি ভাঁকে রাজাই 

কব্বো। রোঘে। রোঘে, ওবেঃ ও 'রাঘেো- 

রোঘোর পুনঃ প্রবেশ । 

বোঘেো। আবার অত ডাকাডাকি কন গ। বাব! ? 

ধীরে । শ্বীগগিব আর ব্যাটা, শাগ গিব আন । 

রোঘে!। কেন গো মদ ফুরিয়ে 'গছে নাকি * 

ধীবে। না রে ব্যাটা, ন।। মভাবাজ “এশবসিংহেব এই মব' 

ছেলেটাকে টপ ক'বে নদীতে ফেলে ধিবে আর। আন বাজাব 

দেওয়ানকে বল্বি, ঝড় গেমে গছে _বাবাঠাকুব 'ভামান ডাকৃছে। 

রোঘো। ও হরি, এই কাজ! আমি মনে করব, বাবা মদ 

ফুরিয়ে গেছে ব'লে বুঝি বাবা! "চাচ্ছে । 

ধীরে। এর ভেতর মজা আছে বে বাটা! ব-য।, ভুউ 

ছেলেটাকে তুলে নিয়ে য|। 

রোঘে।। (তুলিয়া লইয়।) এই তো. এখুনি একে ছুড়ে নদীতে 

ফেলে দিচ্ছি। 
€ ৯১) 
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পর। ওরে বাটা, কাপড় গুলে: রেখে শুধু ছেলেটাকে নিযে ব।। 

'বাঘে।। (কাপড় বাখিষ। ) ভুমি বাব। বড় গোলমেলে লোক । 

কবল বসে ব'সে ছাড়ি হাড়ি মন গিলবে, আর গোলমাল পাকাবে। 

আমি এই মব! -ছলে নিয়ে চল্বুম। গর্দিকে সব শ' নিভে গেছে, আব 
এদিকে আন্তে পাববে। ন|। | প্রস্তান। 

ধীবে। মা! 'এব অন্যই কি ভুই টাকে মেবে ফেল্লি* মাৰ্ 
_মাব, ধাকে খসী মবে কল্, শুধু এই শিশুকে তুই নাচিয়ে রাখ 
মা! আমার পিক্-পিভামহের বংশবক্ষ। কব্। 

সি 

রাজীবরা ওয়ের পুনঃ প্রবেশ । 

বাজণব। আমাৰ ডাকছে। বাবাঠাকুর £ 

পারে । হালা, ডাকছি। ভোমরা কিবকম লাক বল তো? 

রাঁজীব। কেন” আমব! .তা কান অন্তায় করিনি । 

ধীরে । জ্যান্ত ছেলেটাকে পুডিয়ে মাবাই বুঝি তোমাদের ম্যায়নীতি ? 
রা্ভীব। জ্যান্ত ছেলে । .সকি! আমর। ষে সকলে 'দখ লাম, 

ছলে ম'বে গেছে । বাছবৈষ্ক "দখে বল্লেন, তবে 'ওকে এশানে নিয়ে 

এসেছি | 

ধীরে। ম'রে গে বদি, ছেলে নড়ছে কেন? আকাশে ডো 

চাদ উঠেছে, ভাল ক'বে দখ দখি .ভলে বেচে আছে কিন] । 

বাজীব। ( দেখিয়। ) সতাই তো! ছেলে যে বেচে রয়েছে । এ 

কিক'রে সম্ভব ভ'লে! গাকুর? আমর| বে মরা ছেলে এশানে নিয়ে 

এসেছি । এ মড। বাচলো। কি কবে ? 

দীরে। দুব পাগল ! মড়। কখনো! বাচে নাকি? পেট থেকে 

পণ্ড়ে কেমন হ'য়ে গিয়েছিল, এখন ঠাণ্ডা হাওষায় খেল! করছে ? 

(১৯) 



প্রথম দৃগ্য | 1 ্পন্তিচকর 

রাজীব। ন1! বাবা, আমার মনে ভ'চ্ছে ভুমিই মন্ববলে একে 

বাচিয়ে দিয়েছ ? 

ধীরে। আমি বাচাইনি--আমার ম| ওকে বাচিষে দিপ়েছে। 

আমি ক্ষুদ্র জীব, মড়1 বাচাবার শন্কি আমি কোথায় পাবো ? যাও-_ 

যাও, একে শীগগিব রাজবাড়ীতে নিবে যা9, মহারাণীর জ্ঞান হবার 

আগেই একে তাঁর কোলে পৌছে দাও। জ্ঞান হবার পর হিনি 
যেন জান্তে না পারেন যে তিনি মর! ছেলে প্রসব করেছিলেন । 

বাজীব। মহারাজ যদি জিজ্ঞাসা করেন, কি বল্বো ? 
পীরে । বল্বে শায়ের দয়ায় তার ছেলে বেচে গেছে । 

রাজীব । ন!বাবা! আমি বল্বে। তোমার মন্্শক্কিতে তার মব! 

ছেলে বেচে গেছে। 

ধীরে । তুমি যতই আমায় আন্ম-প্রশংস। শোনাগ, 9তে আমি 
সুখী হবো ন।। 

রাজীব। ওকথ| ব'লে তুমি আর নিজেকে ছোট কবতে পাব্বে ন! 

বাব! আমি বুঝতে পেরেছি__তুমি মন্ত্রসিদ্ধ । 

ধীরে । দূর_দুর, আমি কেউ নই-_কিছবু নই। আমি হৃষ্টিক 

অনুপবমাণুর চেয়েও ছোট। আমি জানি, মই আমার ইহপরকাল, 

মই আমার সর্ধশক্তির মুলাধার ; তাই ছেলে যত বড়ই হোক, মায়েব 
কাছে সে সেই স্তিকাগারের শিশ্তই থাকে । [প্রস্থান ॥ 

রাজীব। তুমি যাই বল, আর নিদ্রেকে ছাই চাপা ধিরে রাখতে 
পার্বে না। এতদিন আমাদের ধারণ! ছিল ডাকিনীব শ্মশানের সন্যানী 

একট। পাগল । আজ বুঝতে পাব্লাম ভুমি মহাশভ্ভিব সাদক-__শক্কিমান্ 

তান্ত্রিক । 

[ প্রস্থান । 

€ ১৩) 



ছিলভ্ডীল্স কুষ্থ্য। 

বিষ্লশশ্মার বাড়ী । 

শিরোমণির প্রবেশ । 

শিরোমণি। শর্মা! ভায়া বাড়ীতে আছ নাকি ? ওহে শম্ম। ভায়া-_ 

বিষু্শন্মীর প্রবেশ । 

বিষুুশর্ম। | আজ্ডে হ্য।, আছি । আন্ন_ আসন্ন শিরোমণি মশাই ! 
“বসুন 

শিরোমণি । বস্বে। বই কি! নিশ্চয়ই বস্বো! তুমি হচ্ছে 

আপনাব জন। এসেছি যখন, ছটো৷ সুখ-দুঃখের কথ! না কয়ে কি 

যেতে পারি? ভতারপৰ তোমাৰ ব্যামে। হয়েছে শুন্লাম। এখন 

আছ কেমন £ 
বিষুশশ্ম। | মাঝে মাঝে বুকে বড় বন্ত্রণা হয়, তাই বড় কষ্ট পাই। 

এখন একটু ভাল আছি । আপনি কেমন আছেন? ্ 

শিরোমণি । আমার কথ' আর কেন বল ভায়া! বাতের ব্যামোটা 

আমায় বড় কাবু ক'রে ফেলেছিল । 

বিষু্শর্শী। এখন আছেন কেমন ? 

শিরোমণি । এখন বাঁতট। সেরেছে, কিন্ত বায়ুটা প্রবল হয়ে উঠেছে। 
তাই গিন্নিঠাকরুণ বল্লেন, “রাতদ্ধিন বাড়ীতে ঘসে না থেকে একটু 
ঘুরে এসো”। তাই তোমার বাড়ীতে এলুম । 

বিষ্ুশর্ম।। আপনাদের গিক্সিঠাকরুণ আছেন, তাই রোগের তদবির 
হ'চ্ছে। আমাদের তিনি বহুদিন গত হয়েছেন, তাই রোগে প+ড়ে 
শ'ড়ে ভাঙ। ঘরের কড়িকাঠ গুন্ছি ? 
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শিরোমণি । তোমাব অবস্থ! দেখে আমব! প্রায় বলাবলি করি-_ 

তুমি যদি একটি বিয়ে কর, বড় ভাল হয়। 
বিষ্ুশর্ম।। নাদাদ1! এ বয়সে আব বিয়ে করা ভাল দেখার ন।। 

শিরোমণি । বয়স! তোমার কি 'এমন বন্ূস হয়েছে যে, তাব 

অন্ত তুমি বিয়ে কব্তে পাব্বে না? আমাব প্রপিতামই কুলীনের 

কুল রক্ষ! কব্তে গঙ্গাধাত্রাব দিনও পাঁচটি বিয়ে ক'রে গেছেন। ভুমি 
রাজী হঃয়ে পড় ভায়া ! 

বিষুশর্শা। আমি রাজী হলেই ব| আমাব সঙ্গে মেয়ের বিনে 
দিচ্ছে কে? একে এই বুড়ে বয়েস_-তাব উপব বুকে ব্যথ। | 

শিরোমণি । বিষে হ'লে দেখবে গিন্গি তেল মালিশ ক'রে ক'বে 

তোমার বুকের ব্যথ! সারিয়ে দেবে। তুমি মত ক'রে ফেল। আমার 

একটি ডাগোব-ডোগব শালি আছে, তাব সঙ্গে তোমার বিয়ে ধিয়ে 
দ্িচ্ছি। আমরা হচ্ছি তোমার আপনার লোক । আমর। থাকতে 

তুমি রোগ-শয্যায় অনাথাব মত প'ডে থাকবে, হাত পুড়িয়ে বেধে 

খাবে, এ আমব! চোখে দেখতে পাববো না। 

বিশ । দিনকতক একটু অন্গবিধ| হ'চ্ছে বটে, তবে আমার 

রাজু-ম] তীর্থদর্শন ক'রে ফিরে এলেই আবার আমার সোনাব সংসার 
হ'য়ে যাবে। 

শিবোমণি। তোমার রাম্ভৃ-য। আর ফিবৃবে না ভায়া_ 

বিষ্ুুশর্মসা। কি বল্লেন, আমার রাজু-ম! ফিরে আম্বে না? 

রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ । 

রাজ্যেম্বরী। বাবা 
বিষুশর্ম1। কে? 

€ ১৫) 



*্শব্জি্স্জ [ প্রথম অঙ্ক । 

বাজোশ্বরী। আমি রাজ্যেশ্বরী। তোমার মেয়ে রাভ-_ 

বিষুশর্্মা । দেখুন শিরোমণি মশাই ! আমার রাজজু-মা ফিরে এসেছে । 
বাজ্যশ্বরী। হ্্যাবাবা! তোমার আশীর্ধাদে আমি ফিরে এসেছি । 

(প্রণাম করিতে উদ্যত ) 
শিরোমণি । ফিরে এলেও ওকে আর তৃমি ঘরে স্থান দিতে 

পারবে না ভার! ! 

রাজ্যেশ্বরী। জ্যাঠামশাই ! 
বিষুশশ্শী। কি বল্ছেন শিরোমণি মশাই! রাভু বে"আমাব 

একমাত্র মাতৃহা'রা সন্তান । | 

শিরোমণি। আহ, কি কব্বো বল? একথ! বল্ঠে4' আমারই 

বুকট' ফেটে বাচ্ছে, কিম্থ কিকরি বল ভায়া, সমাজের বিধান তো 
আ'র অমান্ত কব্তে পারি না! 

বিষুশম্ব।। সমাজের কাছে 'এমন কি অপরাধ করেছে, যাব গন্য 

রাজু-ম। গৃহে স্থান পাবে না ? 
শিরোমণি । অপরাধ যে কিছু করেনি, সে তে! আমি জানি। 

কন্থ ওই ছ'মাস বাইরে ঘোর! মেয়ে আর ঘরে থাকতে পারে ন|। 

তাই বল্ছি ভায়া, ওকে তোমার ত্যাগ কব্তেই হবে । 
বিষুরশর্্মা। ওকে ত্যাগ ক'রে আমি কি নিয়ে বাচবো শিরোমণি 

মশই ? 

শিরোমণি। কেন? আমার সর্বনথলক্ষণা শালিটিকে নিজের লোক 
ক'রে ঘরে নিয়ে এসে]; সেই আবার তোমার আধার ঘর আলে। 
ক'রে দেবে। 

রাজ্যেশ্বরী । আমায় তাড়িয়ে দিরে আপনার শালির স্দে আমার 

বাবার বিয়ে দিতে চান্? 
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শিরোমণি। ন!চেয়ে কিকরিবল? তুমি যখন ন্তোমার বাপকে 
দেখলে না, তখন 'ওর সেবা-বত্ের একজন লোক চাই তো? 

রাজ্যেশ্বরী। আপনার শালিটিকে পাঁৰ কর্বার জন্যই বুঝি আমা 

তাড়াবার ষড়যন্ত্র করেছেন ? কিন্তু একট! কণ। জেনে রাখুন জ্যাগাখশাই, 
আমি ভিটেতে থাকতে সে নুবিধ। আপনাব হবে ন। | 

শিবোমপি। ভিটেষ তো দূবের কথা, তুমি আব এ গায়েই গ্থান 
পাবেনা । ,॥ 

বিহু আমাব মেয়ে গায়ে স্থান পাবে না? 

শিবোমণি। মেয়ে তোমাব খাঁটি হ'লে স্থান পেতে। ভায়া! পাঁচ 
"মাস বাইরে ঘোর। মেয়ে-_সমাজেব চক্ষে ও ত্রষ্টা হরে গেছে । 

বিষ্ুশর্ম।। আমাব রাছু-ম| ত্রষ্কী।? তাই ওকে আমান্ন ত্যাগ 
কবতে হবে ? 

শিরোমণি। শুধু তাই নয় ভান! তোমার বাইরে ঘোর! মেয়ে 
এ বাড়ীতে পদাপণ করেছে ব'লে তোমার মাথ। মুড়িরে চান্দ্রায়ণ- 

গ্রায়শ্চিন্ত কব্তে হবে । 
রাজ্যেশ্বরী। আমি বাড়ী এসেছি বলে আমার বাবাকে ঘগ্ি 

চান্ায়ণ প্রায়শ্চিন্ত করতে হর, তাহ'লে আপনাকেও পাচ সাতবার মাথা 

নেড়। হযে প্রায়শ্চি করতে হবে । 

শিরোমণি । কেন, আমার প্রায়শ্চিন্ত করতে হবে কেন? 

রাজোশ্বরী। আপনার বিধবা বোনের কথ! ভেবে দেখুন ন।! 

আপনার শালিটাকে কেন অনুগ্রহ করেন, একথা সকলেই জানে । 
শিরোমণি। কি, ষতবড় মুগ শয় ততবড় কথা! আমার পবিত্র 

বংশে কলঙ্ক দিতে চান্? বেরো-_বেরে| হারামজাদি! 

রাজ্যেশ্বরী । আমার বুড়ে। বাবাকে ফেলে আমি কোথাও যাবো না। 
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শিরোমণি । যাবি না; তবে আঙ্গ তোকে মেবেই তাড়াবো ! 

বেরিয়ে বা! ( প্রহার ) 

রাজোশ্বরী। বাবা 

বিষুশর্ম। | নানা, মাব্বেন না-মাব্বেন না শিরোমণি মশাই! 
পথশ্রমে মেন্নেটাৰ মুখখান!| শুকিমে গেছে। এখনে! মুখে হাতে জল 

দেয়নি। তাৰ উপর আব মাব্বেন না। (পায়ে ধরিল ) 

শিবোমণি। স'রে যাও ভায়।। ওকে তাড়িয়ে আজ তোমার 

বিয়ে দিয়ে তবে আমার অন্ত কথ।! পা ছেড়ে দাও। 

বিষুবশর্ম। | ন।, ছাড়বে! না 

শিরোমণি। সবে বাঁও। (পদাধাত করিল ) 

বিষ্শর্ম।। আঃ__( পড়িয়। গেল ) 

রাজোশ্ববী । বাবা, কি হ'লে! খাবা! তুমি অমন কৃবৃছে। কেন? 

বিজ্কশন্ম। | মাগাট! ঘববে গেল ম|! তাই আব উঠতে পাব্ছি ন। ! 

'আমাব একটু ধব্ তো ম|। 

শিবোমণি। এই যে আমি ধবছি ভায়!! (ধরিল ) 

রা্জার্থবী | কি হযেছে বাধ।, তুমি কাপছে! কেন? 

বি্চুশন্ম।। আমি আর দাডাতে পাবছি না। বুকে ভীবণ ষ্থণ। 
হচ্ছে? আমান হুঘধীতলাণ শিগ্ে চঙ। আমাব জপের মাল! গর্জাজল-__ 

শিবোমণি। চলন ভারা, আমি তোমার তুলসীতলায় বেখে তোমাৰ 

গরপেব মাল। গঙ্গাজল এনে পিচ্ছি। (খিঞুশর্মাসহ প্রস্থানোগ্ভোগ ) 

রাজ্শ্ববী । বাবা! 

বিঝুশন11 (ফিবিন1) ওবে মা! সমাজ তোকে ত্যাগ কব্লেও 

আমি তোকে আশীর্বাদ ক'বে মাচ্ছি। - 

[ শিবোমণিব সাহায্যে প্রস্থান । 

£ ১৮ ) 
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বান্সোেখ্বরী। আমার জগ্ শবামণি মশাই খাঁখাকে লাদি মাঁধলেন » 

পাবা, আমি এখনি এখান "গকে চ'লে যাচ্ছি। ভ্রমি শুধু একটু পায়ের 

পলো দিবে বা বাব! 

শিরোমণির পুনঃ প্রবেশ । 

শিবোমণি। তোমাব বাধ। আব নেই__ 

বাজোথবী। কি বল্লেন” বাব] নেই? বাব|।-- 
শিবোমণি। তমার বাব। মাবা 'গলেন। 

বান্োশ্ববী। বাব! বাব।। ( প্রস্থ।নোগভ ) 

'শিবোমণি। (বাপ। দিনা) আ-51-ভা, তুমি আব এদিকে ষেও ন।। 

'ঠমি ছুষে ফেললে ঠোম।ব বাবার 'ধহ আখ দাহ বে নখে গ্চএবে। 

নাজোশ্বরী। আমি লে বাবাব দেহ দাঠ হবে না” 

শিকোমণি। ছোঁয়। তে! দুবেৰ কগা, তৃমি তুলসীতলাব কাছে গেলে 
এ গায়েব পাঙ্গণগণ আর কেউ ও মড1 ছোঁবে ন।। 

বাজ্যেখবী। আমি এমন কি অপবাধ কনেছি, যাব জগ্ত আমার মব। 

পাবাব পাবেন ধুলো নিতে পাবো ন|? 

শিবোমণি। অপবাধ অন্ত কিছু নধ, তুমি যে থবছাড়।_অপনিত্র। | 

ধীরে ঠাকুরের প্রবেশ । 

প্লীবে। নান, মাষেব আতি কোনদিন অপবিত্র। হৃষ ন।। 

শিবোমশি। কে তুমি? 

নাজোশবী । বাবা, আপনি এসেছেন ? 

বধীবে। ন। এসে থাকতে পাব্লুম ন। মা! তোকে ছেড়ে দিষে 

ম। কালী সামনে বসে নাম জপ কবৃছিলুম ; জপে বসে ঘতব|রই 

(১৭৯ ) 
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ম! কাঁলীব মুখের দিকে চেয়ে দেখেছি, ততবারই ধেখেছি তোব '৪ই 

মলিন মুখখানি ! তাই বাপেৰ বাড়ীতে কেমন আছিন্ দেখতে এলুম | 

রাজ্যেশ্ববী | আমাব বাব। মার গেলেন । 

ধীবে। তোমার বাব! মাবা গেছেন । যাক, ভালই হয়েছে। 

বাধন কেটে গেচে। "ওর জন্ঠ ছুঃখ করিস্নি! জগতে 'ওই খাঁটি সা, 

জন্মালেই মব্তে হয় । 

শিরোমণি । তুমি আবাব কেহে? 

ধাবে। আমি একজন পাগল । শ্রশানে মশানে পড়ে থাকি । 

শিরোমণি । আমাদের রাজু ধুঝি তোমাবই মনের মানুষ হয়েছে » 

ধীবে। না ব্রাহ্মণ! ও আমার ম! হয়েছে । জগন্মাত। জগদ্ধাত্রীর 

যে নিজ্জীব মুষ্তির আপনাব। পৃজ! করেন, ও তারই জীবন্ত মুষ্ঠি। 
শিরোমণি । বাহব!! কথ! বলার বেশ কাম! আছে দেখছি । 

ধীবে। কি কববো বলুন? আপনাদের মত জোচ্চুরি বাটপাড়ি 
মিথ্যাকথ| ন। শিখে সতা কথাগুলোই শিখে ফেলেছি । 

শিবোমণি | ন। ব্যাট, ব। ছাই-ফাই মেখে শ্াশীনে মশানে ব'সে 
ধাক্গে যা। 

পীরে । আপনাদের এই শয়তানিব সংসারের চেয়ে শ্শশান অনেক 

ভাল। 

রাজ্যেশ্বরী : 'ওব সর্ষে বেশী কথ! বল্বেন না বাবা-_আমাব মু 

আপনাকেও চাবুক খেতে হবে। 

ধীরে । কে তোকে চাবুক মেরেছে মা? 

শিরোমণি । আমি মেবেছি। কেন, হয়েছে কি? 

ধীবে। হবে আবার কি? বেশ করেছেন মেরেছেন। আপনাদের 
মত মহাপুকষেরাই তো মানৃজাতির উপব বীরত্ব দেখায়। 

(২৯ 0) 
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শিবোমাথ। ও যদি এগুশি গীঁ থেকে চলে না যান, আমি মেরে 

€ব ভাড় ভেঙ্গে দেবো । ('প্রহারোগ্ভোগ ১) 

ধীবে। (বাধা দিয়া) আহ, আর এগুবেন না। তাহ'লে যে 

ধ দিয়ে মাববেন, সেই হাঁতখানাই হযতো! ভেজে সাবে। 

শিরোমণি। কি! এত সাহস তোমাব--আমার গায়ে এসে আমায় 

«মবে যাবে? দীভাও বাটা, গায়েব ছ্োড়াদের ডেকে এনে তোমায় 

মজ। দেখাচ্ছি । (প্রস্থানোগ্ভোগ ১ 

রোঘোর প্রবেশ । 

বোঘে!। ঠাকুবকে মজ! দেখাতে হ'লে তোমাকেও চোখে সর্ষেফুল 

পখতে হবে! 

শিরোমনি। ও, তোৌমর। মাবামাবি করবার জন্ত তৈরী কে 

এসেছ % 

ধীবে। না, পাষগডেব হাভ থেকে নির্যাতিতা মাড়জাতিকে বক্ষা 

নবতে এসেভি। 

শিবোমণি। আমাদের গাঁষের মেয়েকে আমবা শাসন কববো। 

€৬মাের বাধ। দেবার কি অধিকাব আছে? 

বোদে।। আমিও মদ্দি এই লাঠি দিয়ে তোমাষ ঘাঁকতক পিটে 

দিয়ে বাই, তোমাবই ধা বাঁধ। ধেবাব কি অধিকার আছে ? 
শিরোমণি । গাম্ ব্যাটা ভোটলোক কোথাকার-_ 

রোঘো। আবে, যে ভদ্রলোকেব! মাঁজাতের গায়ে হাহ তোলে, 

বা তে। আমাদেব চেয়েও ছোট । 

ধীরে । রোঘেো- 

রোঘে। এই, কথার পিঠে কথ। হ'চ্ছে বাবা ! 

(২১ ১ 
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ধীরে। আর কান কাব দবকাব নই । আন মা, আমার সনে 

চলে আয় । 

শিবোমণি। আমর! নেচে থাকুন আমাদ্ব গানে মেয়েকে 

নিয়ে যেতে দেবে! ন! 

বোঘো । বাধ। দিধেও আটুকে বাখন্ে পাববে না। 

শিবোমণি। তল একবাব চে! কবে দখবে'_ 

বোঘো। চেষ্টা কবধাব স্তবোগই দেবো না| 

'শিবোমলি। সাবধান। 

বোদে! । ৭, বিদ “নই- কুলোপান। চক্র 'দখ | 

ধীবে। আন ম'-_ 

বাজী! ভুলসীহলাৰ নে আমার বাবার গ্ত্গতে পে থাকলো! 
বাবা 1 

পাবে । গাকলেই বা। এতে ততাঁব বাব! আব নেই, শপু শুন) 

দেহটা গ'ডে আছে ! এখন গাষে বার। বাস কববে, ইচ্ছা হধ ন্তার| 

দাহ, কববে, ন। হা না কব্বে। তুই যখন এখানে থাক্বি না, খন 
৪ই গ্তদেতের সঙ্গে তার কোন সঙ্গন্ধপ থাকবে ন। | 

বোছে।) কি »াকৃব, আব দাড়িমে কেন? লোকজন ডেকে মড! 

তোলাব বানস্থ।! কব। হা! ন| হ'লে পচ মছ্াব গন্ধে তোমাদের গাস্দ। 

লোক দুলা উঠে! হ'লে মহবে। 

শিবোমণি। এই ঘেবাচ্ছি, মড়। তোলাব আগে তোমাদের উত্তম 

মধ্যমের বাবস্তা কথ'ছ । 

প্রস্থান । 
বোঘে।। বাও--বা9, তুমি ব্যবস্থ। কব্বাব আগেই আমব! এখান 

থেকে হাওর] হ'য়ে ধাবো। 

(২২) 
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বাজ্যেশ্ববী। বাবা! আমাকে ওবা তোমায় ঠুতে দিলে না, তাই 
দুব থেকেই আমি তোমায় প্রণাম ক'বে যাচ্ছি। ( উদ্দেশে প্রণাম করিল ) 

দীবে। চল্ রোঘো, মাকে নিষে আমর! আশ্রমে ফিরে নাই চল্ । 
রাজ্যেশ্ববী। চলুন বাব।! 'এ বিষে সংসাব থেকে স'রে আপনাব 

আশ্রমে গিঘে আমার খোকাকে দেখেই শাস্তি পাবে|। 
ধীবে। তোৰ খোক| আমাৰ আশমে নেই ম|! 
বাজ্োখবী। কি বল্লেন বাব! আমাধ খোকা আপশাব আশ্রমে 

নেই * বে সে কোথায়? 

লীভ্ভ। 

বোধে | 

সে ত।?7 আপন ঘবে- 

মাষেব কে!লে চুনে আব আদে। 

দ্ব-দালানেব মানগনে 

থেলছে নে শতেক খেলা, (গছন। নিষে, 

কিছুই তাহ।ব অভাব নেউ-_- 

ত্বনু কেন জল পড়ে গে! তে।মাব চোগ দিষে , 

যত তুমি ভাববে তাবে, 

বুবটা তোমার হব্ব শুধু হাহাকাবে। 

| প্রস্থান । 

রাজোথ্বরী। আমাব খোকাকে কোথায়-_কার কাছে বেখেছেন ? 

ধীবে। সে রাজবাড়ীতে আছে। 
বাজ্যশ্বরী। রাজবাড়ী ! কোথাকার রাজবাড়ী ? 

ধীবে। পরে জান্তে পারবে। 

(২৩১ 
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রাজ্যেশ্বরী। কেমন আছে সে? 

দবীবে। সোনার পালহ্কে ঘুমিয়ে আছে। 

বাজোহবরী। আমি একবার তাকে দেখতে যাবো বাব! ! 

ধীবে। এখন নয়, পবে। 
রাজ্যেশ্বরী । এখুনি আমি তাকে দেখতে চাই। 
ধীবে। এখন দেখতে চাইলে তাকে লুকিয়ে বাখাব উদ্দেপ্ত যে পণ 

হ'য়ে যাবে। 

রাজ্যেশ্ববী। আমার ছেলেকে আমি দেখ তে পাবো না? 

ধীরে। তোমার ছেলেকে তো তুমি ডাকিনীর শ্মশানে ফেলে দিয়ে 
এসে । 

রাজোশ্বরী । তবু আমি তাব গভধাবিণী মা। আপনাব দয়ায় সে 

বখন বেচে আছে-_তখন একবাব তাকে আমার দেখিষে দিন। আমি 

কোন কগা বল্বে৷ না, পরিচয় দেবে! না, শুধু দূব থেকে একবাব চোখেব 
দেখ! দেখে আসবে । 

ধীরে । তোমায় কিছু বল্তে হবে ন। মা, অময় হ'লে আমি নিজেই 
তোমায় দেখিয়ে দেবে।। 

বাজ্যেখববী। কবে সে সময় হবে? 

ধীবে। আকন্দ থেকে বিশবছব পরে । 

বাজ্যেশ্বরী । মানা, বিশবছব আমি অপেক্ষা করতে পারবে না । 

আপনি যদি দেখিয়ে না দেন, আমি নিজেই তাকে খুঁজে নেবো । 
ধীরে। খুজতে পার, তবে তোমার ছেলে ব'লে তুমি তাকে চিন্তে 

পার্বে না। তুমি স্নেহান্ধ! আমি মতিন না তোমার চোখ ফিরিয়ে 

দেবো, ততদিন তুমি অন্ধই থাকৃবে-_-দেখতে আর পাবে ন|। 
রাজোশ্ববী। বাবা-- 

(২৪ 9 
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ধীরে। এ আমার কথ! নয় মা! আমার মুখ দিয়ে আমার ম। এই 
কথ। বলিনে দিয়েছেন । মঙ্লময়ী মা, তোর ইচ্ছাই পুর্ণ হোক্। 

| প্রস্থান । 

রাঙ্ছ্েশ্ববী। বাবা-বাবা !'"কি ঝলে গেল? আমাব খোকাকে 

দেখ.বাব জন্য বিশবছব অপেক্ষ! কব্ৃতে হবে? হ্যা--হথ্যা, তাই কব্বে! 

খোকাকে দেখবাব জন্ত আমি বিশবচ্ব বসে থাকৃবে!। শ্রীরামচন্্রকে 

দেখবাব জন্ত কৌশল্যা চৌদ্ববছর অপেক্ষ। করেছিল। শবরী কত ধুগ 
বসেছিল বামচন্দ্রের দর্শন আশায়। আর আমি খোকাকে দেখবার জন্য 

সামান্য বিশবছর অপেক্ষা কব্তে পাববে। না? খুব পাববো। আমি 
যে মা, ছেলেব জন্য খাবারের থাল। সাজিয়ে ব'সে থাকাই যে মাষেব 
কাজ। ছেলে যখন খুসী আম্বে, ভাব জন্য মাষেব চঞ্চল ভ'লে চন্বে 

ন।। হ| বে অভাগি, ম! হওযা কি মুখেব কণ| ? হ্যা, ম| হওয়া] তো মুখের 

কথ! নয়! আমাব খোকাকে দেখবার জন্ত আমি “বশবভব অপেক্ষা 

করেই বসে থাকবো । 

| প্রস্থান । 
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ন্বিশ্প স্বড্হল্ স্পতন্দ্ে 

দ্বিতীয় অস্ক। 
হস হুশ) ॥ 

শ্রীপুব-বাজ প্রাসাদ । 

শ্য।মরা ওয়ের প্রবেশ । 

ম্তামরাও। থাক্ বাবা, এতদিন ঘুরে বোনাই মশাষেব দ্যা 

একট। আশ্রষ পাঁওধা গেল। বাঁপেব ধাকিছু ছিল, দ্িনকতক মদ 

আর মেষেমানুষেব তদবির কব্তে গিষেই সব ফুঁকে গেল। বোনাই 

মশায় দযা না কখ্লে একটু মের জঙ্ত রাস্তায় প'ডে দম ছুটে ম'রে 
বতাম ; এখানে আব মে ভয় নেই। শুধু একট] মুখেব কথ। খসালেই 

সব হাজির। কই গে! সুন্দবীগণ । এদিকে এসো, তোমাদের 'একবাব 

ভাল ক'বে দেখি। “ 

নর্তকীগণের প্রবেশ । 

সকলে। নমস্কার যামালাবু ! 

গ্ামরাও। আবে, না ন|, মামাবাধু নয়) তোমবা আমায় 

তোমাদের মনের মানুষ মনে ক'বে শুধু বাবু ব'লে ডাকৃবে।"*"9, 

নূতন লোক দেখে তোমাদেব লজ্জা কর্ছে বুঝি? ঠিক আছে, 

একখানা নাচগান হয়ে যাক, আমি তোমাদের অব লজ্জা ভেঙ্গে 

দিচ্ছি। লাগাও-_লাগা9। 
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গগীভি | 

নর্তকীগণ।-_ 
এ ভরা বসন্ত সবে 

সপি, কব ছেয| প্রাণে লাগ। 

এলে বে এলে! রে নব অতিণিঃ 

যাব লাশি মনে শানন হ1গৈ॥ 

কত নিশি বিফলে গেল, 

তন্ নগা নাতি এলো. 

০ক গে মোব পণশন নাগে। 

শ্যামরাও। (মগ্ভপান ) আহ, আব কোন ভয়-ভাবনা নেই। 

আমি যখন এসে গেছি, তোমাদের নাচিয়ে গাইয়ে গামে-গতরে ব্যথ। 

ধরিয়ে দেবো । এট। কাটখোট্রাব বাঞজ্য ; তোমাদেব মর্যাদা এব! 

কি বুঝবে বল? গুণী ন। হ'লে কি গুণেব সম্মান দিতে পারে? 
নাও-_নাও, আর একখানা ভাল দেখে আরম্ভ কব । 

শিবসিংহের প্রবেশ । 

শিবসিংহ। না, নাচগান বন্ধ কব। 

শ্তামরাও। মহারাজ! ((বাতলটি পকেটে বাখিয়া) আহ! 
একেবাবে সর্ধনাশ হযে গেল। 'একেবাবে বাডা ভাতে ডাই পঞ্ছে 

গেল ! 
শিবসিংহু । তোমর! যাও. বাগানবাড়ীতে বিশ্রাম কব। আমাব 

বিন। আদেশে বাজপ্রাসাদে প্রবেশ কবলে তোমাদের শাস্তি পেতে 

হবে। বাও-_ 

[ নর্তকীগণের প্রস্কান। 
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গ্রামবাও। মহ্গাবাঞজজ ! এব|--মাঁনে-একটু-_ 

শিবসিংহ | গদেব কথ। থাক্, 'তামাব কথ। ধর । তোমায় এখানে 

কেন আন! ভমেছে জান ? 

ঞামবাও। জানি মভাবাজ! নারার়ণসিংছেব মতিগতির পরিবর্তন 

ঘটাবার জন্য আমায় ডেকে এনেছেন ) 

শিবসিং ! সই আসল কাঙ্গ ভুলে গিরে ভুমি মদ আর মেয়ে- 

মান্গষ নিয়ে মশগুল হয়ে আছ: কেমন ? 

ঠামরাও। আজ্ঞে না; আসল কাজ ঠিকই চল্ছে। ব্যাপার 
কি জানেন, আপনার ওই কাঠগোধার ছেলেকে বশে আন্তে হ'লে 
এইসব সরস বস্ত্র একট প্রয়োজন হবে । 

শিবসিংহ । মাঁটেই নয। মদ আব মেয়েমানুষ_টে। জিনিষকে 

সে মনে-প্রাণে গ্বণ। করে। ধুবরাজেব মনোবঙ্জনের জন্যই আমি ওই 
নন্তকীদেব আনিরেছিলাম, সে দেব চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে । 

ঠামবা৪। আপনি কিছু ভাববেন ন। মহারাজ! দিনকতক 

একটু গোলমাল কব্তে পারে, তারপব ভাগ্েকে আমি ঠিক কবে নেবো । 
শিখসিংহ | তুমি নিজেই বর্দি মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে মেতে 

থাক, আসল কাজ কববে কখন ? 

গ্রামরাও। আমি যাই কবি না কেন, কাজ আমি কখনও 

ভুলি ন। মহারাজ । 

শিবসিং্ | যুবরাজেব মাপোহারাব হিসাব তৈরী করেছ ? 

শ্যামরাও। আজে, আমি অন্কই জানি না, তার হিসাব কর্বে! 
কিক'বে? 

শিবসি-হ। সেকি! তোমাব দিদি যে বলেন, তুমি বহুদিন গুরু- 
গৃহে ধাতাপাত করেছ ? 
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শ্তামরাও। আজ্ঞে হ্যাঁ? বই বগলে ক'রে ধিনকতক যাতাক্লান্ 
করেছি বটে, কিন্ত লেখাপড়া আমি মোটেই শিখিনি। 

শিবসিংহ। সেকি হে! তুমি মোটেই লেখাপড়। জান ন।? 
অথচ আমি তোমায় পণ্ডিত মনে ক'রে ধুববাজের পার্খচব নিযুক্ক 

করেছি। 

গ্রামরাও। আজ্ঞে, ভুল করেছেন মহারাজ ! আমাকে বিশুদ্ধ 

মুখ্য মনে ক'রে পাল্টে নিষুক্ত ক'বে আপনাব ভুল সংশোধন ক'রে 

নিন। 

শিবসিংহ। তুমি শিকাব করতে জান? 
ষ্টামরাঁও। দেখুন মহারাজ, শিকার কর্তেই যদি জান্বো, তবে 

বোনের বাড়ীতে ভাত খেতে আস্বে! কেন? বনে-জঙ্গলে গিয়ে বাঘ, 

মেরেই খেতে পার্তাম। 

শিবসিংহ। লেখাপড়। না হয় নাই শিখলে, শিকার কব্তে 

শিখলে ন! কেন? 

শ্রামরাও। ফুরম্ুৎ পেলাম না মহারাজ ! লেখাপড়1 ছাড়বার সঙ্গে 

সবে একদল মেয়ে এসে জুটে গেল। আপনি আমার ভগ্নীপতি, 

আপনার কাছে বল্তে কোন লজ্জা! নেই; সেই মেয়োগুলের খাতিন' 

খোসামোদ ক্র্তেই কোন্দিক দিয়ে দিনগুলে। কেটে গেল, আমি 
তার হদিশ পেলাম না। 

শিবসিংহ। বুঝতে পার্ছি, তুমি একটি খাটি অপদার্থ । 

শ্তামরাও। আজ্ঞে না, অতট। ভেবে নেবেন না। আপনা'ব 

কথামত কাজ করতে না পারলেও একটা কাজ আমি খব ভাল পারি। 

শিবসিংহ। কিকাজ? 

শ্তামরাও। এই মেয়েদের তদবির তদারক করা । মেয়েদের আমি 
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এমন মন বোগাতে পারি ষে, কিছুতেই ভারা আমায় ছাড়া আর বাঁচতে 
পাববে না। 

শিবপিংহ | যুধরাজজ এই মেয়েদেব মোটেই দ্রেখতে পারে না। 
কাই সে ওই নর্তকীদেব হাড়িয়ে দিয়ে বন্দক-তলোধার নিয়ে বনে- 

জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। 

গ্তামরাও। আচ্ছা, ভাগ্নেকে কি আপনি অনেক লেখাপড়। 

শিখিয়েছেন ? 

শিবসিধহ। লেখাপড়ায় সে এ রাজ্যের একজন স্ুপণ্ডিত | 

গ্ামবাও। 'ওই লেখাপড়। শিশিয়েই আপনি তাৰ মাথাটি খেয়ে 

বসেছেন। 

শিবসিংহ। তাইতো দেখছি। শ্যামরাও ! আমার একমাত্র সম্তান 

বদ্দি উদ্দাসীন হ'য্বে বায়, আমাব এত পরিশ্রমে রাজ্যরক্ষা করা যে 

বার্থ হ'য়ে যাবে। 

মায়াবতীর প্রবেশ । 

মায়াবতী । হ্যাগা, ছেলেটা সকাল থেকে কোথায় গেল, খবর 

লে ন।? 

শিবসিংহ। নারায়ণসিংহ আজ এখনও ফেরেনি? 

মায়াবতী । ফিরে এলে কি আব তোমার কাছে মাথ৷ খু'ড়তে 

আন্তাম? সেই কোন্ সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে, এখনও 

মুখে জল দেয়নি । আমি এখন কি করি বল দেখি? 

গ্ামবাও। আব কোন ভয় নাই দ্বিদ্দি! আমি যখন এসে 

গেছি, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। 
মায়াবতী । ও ছেলেকে তুই কি বশে আন্তে পার্বি ভাই? 
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গ্তামরাও | পাব্বো মানে? আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, 

তোমার ছেলে আমার বশে এসে গেছে। 

শিবসিংহ । ত্বাকে কি মদ ধরিয়ে বশ কব্বে নাকি? 

শ্যামরাও। আবে ছি-ছি! কি ঘে বলেন আপনারা! একটি 

ডাগব-ডোগর টুকটুকে কনে ঠিক ক'বে রাখুন, অ।মি ছেলেকে 
ফিরিয়ে আন্ছি । 

মাযাবভী। হা! আমার ববাত ! সে চেষ্ট। কবেছি ভাই! দেওয়ান 

রাজীববাওষেব মেষে কল্যাণীর সঙ্গে আমি তার বিয্বেব সব ঠিক 
ক'বে বেখেছি। ছেলে যে বিষের নাম শুনেই সাত হাত লাফিয়ে ওঠে। 

স্টামরাও। বিষে না দিয়ে ছেলেব সামনে বিষে কব্বি বিয়ে 

কব্বি কলে ছেলে তে। লাফিষে উঠবেই। বিয়েটি আগে ধ'বে 

বেধে দিষে দাও। তারপব দিনকতক বৌমাটির পানে নৃপুর পরিমে 
হবদম বাঁবাজীব সামনে ঘোরা9; দেখবে, ছেলে বন্দুক-তলোয়াৰ 

ফেলে দিয়ে বৌমাব সামনে ব'সে বসে “দেহি পদপল্লবমুদারম্* কবৃছে। 
মাঁনাবতী। এমন ভাগ্য কি আমাব হবে ভাই? 

ঠ/মরাও। হবে কি গে! দিদি, হ'য়ে বসে আছে। ওই পরের 
মেয়ে এমন বস্ক যে, তোমার নিজের ছেলেকেও পর ক'রে দেবে। 

তাঁব সাক্ষী এই দেখ না, শ্রীপুরের দওসুণ্ডেব বিধাতা যে মহারাজ 
শিবসিংহের নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়, সেই রাজাধিরাজকে ও 

তোমার কথাঁমত কাণ ধ'রে ওঠ-বো কর্তে হয়। আ।-হাহ1, হাস্বার 

কথা নব; এ হ'চ্ছে সংসারেব খাঁটি সত্য কথা । বৌ হ'চ্ছে আপন 

জন, তাব তুলনা নেইকে। ধন। 

মাযাবতী। গ্যামরাও-_- 

গ|মরা9। কোন ভয় নেই দিদ্দি! কোনবকমে চার হাত এক 
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ক'রে দাও, তোমার নিজের ছেলেও পর হ'য়েধাবে। আচ্ছা, হু 

ন। হয় ভুমি মহারাজকে জিজ্ঞাস কর । মহারাজ ! ব্যাপারট। দিদিকে 

একবার ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন। (মগ্যপান করিরা) বউ হচ্ছে 

আপন জন, তার তুলনায় নেইকে। ধন । 

, [ প্রস্থান । 

শিবসিংহ | শ্যামরাও মুখ হ'লে কি হবে, ওর কথাগুলো বড় সত্য । 

মায়াবতী । তোমার জন্যই ছেলেট! আমার বয়ে গেল। 
শিবসিংহ। আমি কি ছেলের ভাল কর্বার চেষ্টা কবিনি ? 

মায়াবতী । অময় বইয়ে দিয়ে চেষ্টা করলে আর ছাই হবে! 
পেট থেকে পড়েই ছেলেট। মাইছুধ খেতে পেলে। না ব'লে ওইরকম 
হ'য়ে গেল। 

শিবসিংহ। প্রসবেব সময় তোমার কঠিন ব্যামে! হ'লো, রাজবৈদ্ধ 

দেখলে, কোন ফল হ'লে! ন|। শেষে ডাকিনীর শ্মশানের পাগল৷ 

ঠাকুরের দৈব ওষুধে তুমি ভাল হ*লে। সেই ঠাকুর ছেলেকে মাই- 
দুধ খাওয়াতে নিষেধ করেছিল ব'লেই আমি তোমায় বারণ করেছিলাম । 

মায়াবতী । মায়ের হাজার অন্থখ থাকৃতে পারে, তাই ব'লে 

ছেলে মাইছুধ খেতে পাবে না, এমন কথা কখনও শুনিনি । কথায় 

বলে “মা হওয়া! কি মুখের কথা”। বুকের রক্ত নিংড়ে ছেলের মুখে 

ঢেলে দিয়ে তবে মা হ'তে হয়। সেই ছেলেকে মাইছুধ দিতে ন' 

পারলে ছেলের কাছে মা যে কতখানি ছোট হু,য়ে যায়, তা তোমার 
ধারণ নেই। 

শিবসিংহ। সেধা হবার হ'য়েগেছে। আমার ভূল বা তোমার 

ভ্রাস্তিতে সে অতীত চ'লে গেছে। তারপর বাল্যকালে তুমি যখন তার 

উদ্ধত স্বভাবের পরিচক্ন পেলে, তখন তুমি তাকে শাসন করলে না! কেন? 
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মায়াবতী । প্রাণভবে যানে লালন-পালন কৰ্তে পাব্লাম না, 

শাসন করি তাকে কোন্ অধিকাবে ? 

শিবসিংহ | তোমাব ওই অন্তন্বন্দের জন্যই ছেলেট। জেদী ভ'য়ে গেল । 

মাষাবতী। আমাব জন্য নয় মহারাজ! তোমাব ভর্বলহাব জন্যই 

আমাব একমাত্র সন্তান নির্মম পধাণ হ'নে গেল। আদ কাউকে 

তাৰ ভাল লাগে ন।। তার গ্ন হবাব সঙ্গে সঙ্গে তুমি বধি তাঁকে 

শাসন কবতে, আজ সে এতথানি স্বাধীন ভ'তে পাবন্তো ন।। 

শিবধিংহ । আমি তাকে শাসন কবিনি বলে, সে অবাধা হ'ষে 

গেছে? বেশ, আঙ্ই আমি নাবায়ণসিংহকে শাসন ক'বে দিচ্ছি ।*** 

ন।__না, সেআমি পাব্বে। ন।। তার জন্ম-মুক্ক্েব সেই ককণ কাহিনী 

আজ৭ আমি ভ্রলত পাবধিনি! যখনই ঠার উপর রাগ হণ, তখনই 

সেই অতীত ছবি আম!ন সব রাগ গলিষে জল ক'রে দেয় । 

মাবাবতী। কিসেঅতীহ কাহিনী” কিসেঅঠাতছবি? 

শিবসিংহ | না, সে এমন কিছু নধ। 

মাম্াবতী । আমাব কাছে তুমি কিছু গোপন ক'বো ন। মহারাজ ! 

শিবসিংহ | এ আর গোপন কর্বাব কি আছে? প্রসবেব পব 

বহুঙ্গণ $মি অজ্ঞান হয়েছিলে। ছেলেটা তোমার কোল ন! পেয়ে 

বড় কেদেছিল কিনা_তাই তাঁব উপর বড় মানা হয় । আচ্ছা, কৃমি 
এখন যাও, আমি 'এখনি তাকে খুনে পাঠাচ্ছি। 

মান্নাবতী। যাচ্ছি । হ্যা, আমি আর এক প্রশ্ব তার জন্ত অপেক্ষ! 

করবে! । এই এক প্রহরের মধ্যে আমি যি ছেলেকে ফিবে ন। পাই, 

আজই তোমাব সঙ্গে আমাব বোঝাপড়া হ'য়ে যাবে । 

শিবসিংহ | ভুলে ঘেও ন। মায়াবতি-তুমি শুধু মা নও, তুমি, এ 

রাজ্যেব রাণী। এতখানি অধৈর্ধ্য হওয়! তোমার উচিত নয়। 
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মাধাবতী | মায়েব কাছে বাজহ্ের চেয়ে মাতৃত্বই বড়। অতল 

অপাব মহাসমুদ্রেব তল আছে--পাব আছে, কিন্ত মাতৃনেেহ-সমুদ্রের 

পাবাপাব নেই। মাওন্নেহ-সমুদ্র শীমাহীন-_ অনন্ত-_অসীম | 

[ প্রশ্থান। 

শিবসিংহ। ছেলেকে আমি শাসন কবি কি কবে? জন্মের সঙ্গে 

সঙ্গে আমি যাকে মুত সন্তান ব'লে শ্মশানে দাহ কবতে পাঠিষেছিলাম, 

তাকে শাসন কবতে বাই কে।ন্ অধিকাবে ? 

র।জীবর।ওয়ের প্রবেশ । 

রাজীব। মহাবাজ ! 

শিবসিহ। কে”? পেওয়ান রাজীবর।9! বড় স্থসময়ে এসেছ 

বন্ধু! মনে মনে আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম। আচ্ছা, যুববাজেব 
অন্মসপমষে য1! ঘটেছিল, কাব৪ কাছে একথা প্রকাশ করনি তে1? 

বাজীব। ন মহাবাজ ! যেকথ! একবাব প্রকাশ কব্বে। না বলে 

আপনাব কাছে প্রতিজ্ঞা কবেছি, আমার জীবন গেলেও সেকথ। আমার 

মুখ দিয়ে কোনধিনই প্রকাশ হবে ন। মহারাজ ! 

শিবপিং্ক। তোমাকে আমি জানি দেওয়ান! তাই সবাব চেয়ে 

আমি তোমায় বেণা বিশ্বাস কবি। 

বাজীব। মহাবাক্ধ বলেছিলেন যুববাজের সঙ্গে আমার কন্। 

কল্যাণীর বিবাহ দেবেন-_ 

শিবসিংহ । আমার কথ! আমি বাখ.বে! দেওয়ান । ধু যুবরাজের 

মতিগতিব একটু পবিবঞ্ভন হ'লেই তোমার কন্তার সঙ্গে আমি তার 

বিবাহ দিষে দেবে! | 

রাজীব। সেই জংলী সর্দার বাঘার সাহায্যে আপনি যুবরাজের 
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মনে পবিবর্ভন ঘটাবেন স্থিব কবেছেন, অবস্তিপুব রাজোব পলাতক 

আসামী ব'লে মহারাজ চগ্ডসিং তাকে ঘেবং চেয়ে আপনাকে পত্র 

লিখেছেন । 

শিবসিহ | ন। বাজীববাও, বাঘাকে আমি কেরৎ দিতে পাবি ন|। 

বাথাকে “বং দেবো ন। ব'লেই প্রতিশ্রুতি দিষে আশ্রঘ দিয়েছি | 

1 ছাঁড়। সে আমাব একমাঞ্ পুলেব জঙ্গলের বন্ধ । যুববাজ সারাধিন 

বনে জঙ্গলে খুবে বাঘ ভাগ্রুকের সঙ্গে লডাঁই ক'বে বেডায়। রাজ্যের 

কেউ ভাব সঙ্গে নেতে সাহস কবে না। এমন কি তাৰ বাল্যবন্ধু 

বাঘবব৪ নঘ। বার্গোব মধো শী বাধাকেই যুববাজ ধেনা ভালবাসে 

সেই বাঘাকে ফিবিবে দিলে আমি হধতো। যুখবাজকে 9 হাবিষে ফেল্বে| | 
ব।জাব। তাহ'লে মহাবাজ চণগুপসি হেব পত্রের উন্তর-_ 

শিবখিহ। তাকে লিখে ধাঁও-__বাঘাকে আমর। ফিরিষে দেবে। ন। | 

পাজীব। তাতে যদি মঞাবাজ চগুসিহ আমাদেব উপব অসন্থষ্ট 

হন? 

শিবসিহ | তিনি যত ইচ্ছ। অসন্থষ্ট হ'তে পাবেন, তাতে আমাদেখ 

কোন ক্ষতি হবে না।' যাও, এখুনি ভাব পত্রেব উন্তব দিয়ে দাও । 
বাজীব। দিচ্ছি মহাবাজ ! হা, মেষে আমার বড় হযেছে, এখন 

তার বিবাহ দেও! আমার কন্তবা। তাই বল্ছিলাম আব বেণা দেবী 
ন। ক'বে শুভকান্জ শীঘ্ব শেষ ক'বে ফেল্লেই ভাল হয়। 

শিবসি'হ। আচ্ছ। এ বিষয় আজই আমি মভাঁবাণীব সঙ্গে পরামর্শ 
ক'বে তোমায় জানাবো । 

বাঁজীব। মহারাজের অনুকম্পায় আমি ধন্ত। 

প্রস্থান । 

শিবসিহ। প্রতিমুহর্ঠে আমি ছেলেকে বাধতে চাই, কিন্ত সে 
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গে নাঁধন পবতে চাদ না! খুববাজকে 'কবাবাব জন্ত আমি ঢাবিগিক 

দিত্নে লোক নিষুক্ত করেছি, আজ পর্যন্ত তার কিছুই হ'লে! না। 

তার মন নে কি চাম, আব কি না চাঘ, আমি কিছুই জানতে 

পাবলাম ন1। 

গীতকণ্ে ধনপতির প্রবেশ । 

লীন | 

ধনপতি ।-- 
ওবে মন, কাব চাও--কাবে না 512, 

কিছুই তুমি চন ন।। 

ভ।বেব নোবে খে।ব তুমি 

ভরিস কিছুত নাগ ন!? 

নধ্ন ('তাগায ম। পখাহ, 

ভাউ দেখে তুমি বিাব হ9, 

।ণনভাবে দেখ দোখ 

জগতমৰে তুচ্ছ নও 

গীবেব দেব! স|নব জনম, 

ঠেলা তাবে হাবিণ ন।॥ 

শিবসিংত | বাঃ । £তামাব গান বড চমৎকার! কেত়মি? 

ধনপতি । আমি বর্তমানে আপনাব বাজোব একজন দীন 'প্রক্গ|। 

শিবসিং্ত | তোমাব নাম কি বাব।? 

ধনপতি। আমার এক কপদ্কও পুঁজি নেই. তবুও কি মজ। দেখন, 

বাপ-ম1] আমার নাম বেখে গেছেন ধনপতি | 

শিবসিংহ। কিকাজ করতুমি? 

(৩৬) 



প্রণম ৮1 | স্ল্িল্ক্ 

পণপতি | কিছুই নর 'পকাব । আবাঁদন থুবে খুবে গান গেছে 

লাউ । ] 

শিবসিংভ | এখানে কি চা? 

নতি । আমি কিছুই চাই ম। মভাবাদ্! পথেব পাবে বাগে 

গান ৭'ইপছ্িলাম, ডাকিনীব শ্শানেব পাগল: গকুব আমাব গান গুনে 

আমাকে আপন।ব কাছে পাীলেন। ব'লে দিলেন, আমান নাম কবলেই 

পাঁজবা চা ভোব চাকবী হঘে যাবে! 

শিবসিত | ৪-ডাকিনীব শাশানেব সন্গাপা ভোমায আমাব কাছে 

পাঠিষেদেন £ ঠিক আছে, ভমি এখানে চাকবা! পাবে । আচ্ছ।, খনেব 

ম্তপাখ। ও কি মাগষেব গান শোনে ? 

ধন [হি । আমি গুনেছি মঞ্জাবাজজ, ফাক। মাঠে বসে কেউ যি 

ভাল গাণ গাধ। বিষধ্ধব সাপ৪ সেই গান নে গাবকেব আমনে এধে 

দণ| ছ'লবে নাচে। গান শের হযে গেশে আবার মাথ। নিচ ক'রে 

এ'লেবায়। 

শিবতিধ5 | ঠিক আছে, অংক েকে ভহোমাব কাজ হবে খুবধান্কে 

শান শানানে! ৷ হা, মাঝে মাঝে কিস্য হোমাণ যুবরাজেব চাবুক 

খেতে ভবে। 

থনপভি | মচারা কি ধগ্া কারে আমাম চখুক খানাব চাঁকবা 
দিলেন * 

শিখসিধ্হ। (প্রথম প্রথম দাএকদিন তষতো। হোমায় চাবুক খেতে 

হবে। তারপব বিষধব সাঁপেব মত তমি9 যদি মুখবাজকে গান গুনিষে 

মুগ্ধ কব্তে পাব, আমি তোমাম আশাতীত পুবঙ্াব দেবো। 

ধনশতি। সত্য বলছেন আমান পুরস্কার দেবেন ? 

শিবপিংহ | যুবক! রাজা শিবস্ধ্হ নাকে কণ। ধেধ, সে কথার 

€ ৩৭ ) 



স্পক্রিক্জ্ | দ্বিতীয় অঙ্ক । 

আব নডডড হন্ন না। আমার প্রাতশ্রতি আমি কখনে। কলবে। 
না। 

| প্রস্থান। 
ধনপতি। বাক! অনেকধিন পুরে বে পাগল! বাবার দরাষ 

ববাত ফেবাবাব একট! স্থযোগ পাওয়। গেল । কিন্কু মাঝে মাঝে চাবুক 

খেতে হবেষে! ত। হোঁক্, চানুক খেবে যদি পবসা পাঁন। ধাঁ-- 

বেকাব জীবনেব চেয়ে সে অনেক হাল । 

| প্রস্তান। 

ছিতভীল জুম্থ্য | 

মীবপুর-জঙ্গল _বাদ।ব কুটিব , 

রূপালীর প্রবেশ | 

বূপালী । আহ, কুমাব বাহাবকে কি স্ুন্দব দেখতে! বদ এন 

একেবাবে ফেটে পডছে । ওকে বর্ধি বিনে কবছে পাবি তবেই 

এআীবনে বিনে কববো | |] খধি ন। ভন, গলান ঘড়ি দিসে আন্মঙ্গ হা! 

ক'বে ম'বেনাবো। 

একটি ফুলহস্তে রাঘবের প্রবেশ । 

বাঘব। কি বে পালি, কমন আছিস? 

বপালী। ভাল আছি! আন, খাস (ফুলটা কাডিষ' লইল 

বাঘব। আক হঠাৎ আমাব ভাত থেকে ফুল কেডে নিবে বস্তে 

ব'লে আমায় ঘে অনেক খাঠিব ক'বে ফেল্লি। ব্যাপাব কি? 

(৩৮) 



দ্বিতীস দৃপ্ত | ] ্পল্তিঙ্জ্স 

রূপালী । কিছু নয়, এমনি ! হ্যাবে, তোকে সেদিন মেবেছিনুম, 

তোঁর লেগেছিল নাকি ? 

বাঘব। ন।--মাবলে লাগবে কন” আমাব গাষে যে গণ্ডারেব 

চামড়া আছে! 

বপালী। এখনো গাঁয়ে বাগ। আছে ? 

বাঘব। কেন, আব ঘাকতক পিয়ে সাবিধে দিবি নাকি * 

কপালী। তুই যে বড দোষ কবিস্, তাইতো! আমার হাতে মাব খেবে 

মবিস। লোক নেই_ জন নেই, পথে-াটে আমাকে দেখলেই অমনি 

প্রেম কবতে আসিস্। 

বাধব। তোব হান্তের কিল চড খেবে ঠিক ক'বে ফেলেছি, এবাব 

থেকে তোঁকে দেখলেই দুব থেকে পেন্নাম কব্বো । 
নপালী। তুই ভদ্রলোকেব ছেলে হলে কিহবে-তোব মাগান 

গোবব ভব।! 

বাঘব। আমাব মাথাব ভরন্ত "ভাব মাথাব্যগ। কেন ? 

বপালী। "তাকে আমাব 'একটু চাল লাগে ব'লেই বল্ছি-_ 

বাঘব। আমাকে “তাৰ ঘা ভাল লাগে, মদ আম “হার কিল চড 

থেষেই বুঝে নিয়েছি | 

বপালী । তোদের ভদ্বলেকদেব ৪ই 'কমন স্বভাব! পোঁধও কববি, 

চোখও বাঙাঁবি! দেখ, (প্রেম কৰ্তে হ'লে অনেক গুবতে হয, অনেক 
মন যোগাতে হয়, তবে ভালবাসাবাসি হর । "তাকে ন। «খে আমি 

কাঁদবো, আমাকে ন। দেখে তুই কাঁধবি, তবে তে। প্রেম জমবে ভাল । 
রাঘব। অনেকদিন 'তাঁব পেছু পেছু দুবনুম, তুই 51 আমাঘ মোটেই 

আমল দিস্নি। আব কবে ভালবাসাবাসি হবে? 

বপালী। 'এইবাব হবে। তবে হ্যা, একটা কথা, আমাব সঙ্গে 

পু ৬৩৯ ) 



শ্পন্তিচ্ু্। | দ্বিতীর অঙ্গ । 

প্রেম ক'বে তুই যদি অগ্ট মেবেৰ পিছু পিছু হ্যাধ্ল। কুকুবেব মত ঘুরিস-_ 

আবাব আখার হাতে মাব পেঘে মব্বি | 

বাঘব। আবে, না-ন|, এই আমি 'ভোব গা-টুষে দ্বিবিব কবভি। 

(গায়ে ভাত দিতে গল) 

বগালী |  সবিধা গিনা " আহ!, একেধাবে অতটা নধ। একটু 
তকাৎ যা। 

বাঘব । ব|বাবা। এই খল্লি আমার সঙ্গে প্রেম কব্বি, তবে 
গাষে ভাত দিতে গেলে 'েউটে সাপে মত ফৌপ্ কবে উঠি 

কেন? 

বপালী। তই আব "কান মেনেকে ভালবাসিস্ কিন।, ন! পবখ 

ক'বেই নি আমি '(তাব সঙ্গে মতে পাবি £ 

বাঘব। আচ্ছা, কি কখলে ভুউ আমৰ বিশ্বাস কণবি বল? 

নপাঁপী। আমান নর্দে এহ ভাঁলখাফিস, পই কলা।ণী 'মনেটাকে 

বাজবাউী থেকে সবিনে “দ ন। 

বাপ । গবেশাব।। চস এ দণুধানেব £মযে, আমি তাঁকে সবাবে। 

কিক্'বে? 

নপালী। জানে না । আমাব সঙ্গে প্রম কবতে ভখলে এই 

কলাাণাকে সবাতে তবে আচ্ছা কুমাৰ পাহাঢব কল্যাণীকে খুব 

ভালবাসে নব ৮ 

রাঘব । কুঁমান বাহাগব ভালবাসে ন', এই কল্যাণীই কুমাব বাহাতবকে 

ভালবাসে । 

নপালী | নাঈ হাক, কলাথাকে সবালেই কুমাব খাভাদুব পাগল 

হ'ষে যাবে । সেই পমঘ আমাদেন এখানে মপূ 'খতে এলে একটু বুনো 

বিষ মিশিবে ভাব খেল্ গতম কবে দবো। ভারপব ছেলেব শোকে 
(৪৪ ) 



দ্বিতীব দ্রপ্ত | | স্পভ্িচজ 

বুড়ে। বাজাও মব্বে. তন তৃই হবি এ রাজ্যেব বাজ. আমি হবে। 
তোব রাণী, “কমন মজ।+ (রা'ঘবের চিবুক ধরিন| নাডিয়া দিল ) 

বাঘখ । হায় হায় 

বপালী ৷ তুই কুমার বাহাঠরের বন্ধু । বাঁসবাডীতে ভোব ধা হাধাত 

আছে । যম, চু ক'বে কাজট। সেবে ফেল্। 

নাঘব। ঠিক আছে। আম এখুনি ঢগ্য। বলে লেগে পডছি। 

একেবাবে ঘি সবাতে ন পাবি ? 

পাঁপালী । শবে আগে কুমার বাহাতরবেব সর্ধে ভাব বে্টাই ভেঙ্গে দে। 

পাঘন। আচ্ছ!, আমি চলি। হা, তোব সঙ্গে কিন্ত কণ| পাকাপাকি 
াকুলো। 

পপালী । নিশ্চনই, £ই মদি ধ্ল্যাণাফে সবাঠে পাবিদ্্, আমাব গ। 

ভোন্ন। দূবেব কণা, আমি নিঙ্গেই তোর গল। জড়িয়ে ধাবে মনেখ মাভধ 

হযে যাবে | 

বাঘণ। কই যদি গোড। 'গকে আমার এইবকম আমল দ্িঠিস্, 

এতদিনে আমি নিম! উদ্টে দিতে পাবতম | “তাৰ ওই মিষ্টি হাসি 

আব মধুব কথাধ আজ গেকে অ।মি তোঁব কেন| “গালাম হভ'মে গেলুম । 

বপালী। ধেদিন ভোব বৌ হ'যে গল। পায়ে ধব্ণে 
বাপব। সেধধিন “তোর গা্চটেই আমি চোব কিল্ চড় গৃসির 

'শাধ নিয়ে নেবে।। 

| প্রস্তান। 

বূপালী। । ,াড়াটা। একেবারে প।-চাটা ! দুব দুব, 9বকম পুবষ 

আমাঁব ছ'চক্ষেব বিষ । আমাব উপব 'ওব খুব লোড । 'ওকে হাতে 

বাখতেই হবে। ওকে দ্বিমেই কল্যাণীকে সবিয়ে আমি হবে। কুমার 

বাহাছবেন বৌ। 

৮:৪১ ) 



সল্লিজ্্স [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 

বিধুর প্রবেশ । 

বিধু। দ্ির্দি। শিগগিব আন্_শিগগিব আয। 'দশবি আধ, 

কুমার বাহাছ্ব ইঘ। বড় একটা বাঘ মেবেছে। 

বপালী। কুমাব বাভাছব আন শিকাঁবে এসেছে ? 

বিধূ। এসেছে মানে? তিনি 'ত| সেই ভোর “গকে জঙ্গলে ঘুবে 
বেডাচ্ছেন। 

বপালী। কই, আমি | তাকে একবাব9 দেখতে পাইনি । 

বিপ্ু। চোখ পাকলে -ত। দেখ বি-_ 

বপালী। কেন, আমি কি কাণ। নাঁকি * 

বিপু । কাণ! হবি "কন? কুমাব বাহাছবকে 'ভবে ভবে তই 

অন্ধ হ'ষে গেছিস্। 

বপালী। যা-_য1. বাজে বকিসনি-_ 

বিধু। তুই ধতই কুমাৰ বাহাদরকে ভাবিস্ দিধি, সে গুডে বালি। 
সে বাজাব ছেলে, তুই জংলী মেয়ে, তোব সঙ্গে তাব বে ভ'তেই পাঁবে ন।! 

বূপালী | বে হয় না হয আমি বুঝবে! । তুই 'এখন ব।। 

বিধু। আমি গলে৭ হবে না, গাকৃলেগ ভবে ন|। “হাব এই 

ভাবাই সাব 

বপালী। বে বে হতভাগ।, মাব্বে। এক চড । (মাবিতে উদ্ভহ ১ 

বিপু । (সবিযা গিয়। ) 

ভ্ভ। 

কেন মিছে রেগে মবিস্ 

'এষে কভু হবাব নঘ। 

বাজাব ছেলের ঝজ-কনেবে 

এ তে। শনি সব কয়॥ 

(৪২ ) 
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সোনাব ববণ বং হবে তাব 

| কুমাৰ হবে তাবত বব, 

জণ্ল। ববেব জ'লী মেধে 

শুধুই তৃই ছবে মব্, 

পিবীত কণব বাজিযে নিষে 

কবিস্ যদি নিষে, 

কিণে বেঁন্দ মব্বি শেষে 

সাব। জানন্ময ॥ 

ধপালী | 'এই বিধূ, শোন-_-একট। কগা বলি। 
বিপু । বল্ না, এই তো শুনতে পাচ্ছি। 

বপালী। অতদুব 'থকে কি বল। বাধ, কাছে আস্বি “তা 

বিপু। 9, বুঝতে “পবেছি, অশ্ব ক'বে কাছে কে নিষে হই 

আমাব কাণ মুলে ধিবি। 

বপালী। নাবে__না. কাণ মুলে বো না। "শান 
বিধূ। সত্যি বল্ছিস কাণ মুলে দিবি না ( অগ্রসর ) 

নপালী । ন।_না-_( ধবিতে গেল ) 

বিদু। এই ব বব, আব একটি হ'লেই ধ'বে ফলেছিল ! 

[ পলাধন। 
বূপালী। আবে, কগাটাই শুনে না 

বিধু। কি বল্বি দূৰ থেকেই বল্। আমি তোব কাছে যাঁবে। ন|। 

বপালী। কুমার বাহাছব কোণায় এর? 

বিপু । "ই হোথ। গাছতলাষ বধে আছে। 
বূপালী। এখানে একবাব ডেকে আন্তে পাবিস্? 

বিধু। খুব পাঁবি। 
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স্পল্লিিজ্স | দ্বিতীয় অঙ্ক । 

বপালী। কি বলে াকৃবি£ 

বিধ। বণ্বো, দিদি আপনাকে ডাকুছে । 

বাপাল। | দূৰ হতভাগা, ওকথ। খল্তে আছে? 

শিপ | দব মুখপুডি, ওকথ। বল্তে খাবো কেন? 

বাপালী। বে কি বলে ডাব্খ? 

দিপধ। আমি কিছুই বল্বে। না। -াব জলতেষ্টা পেলে সেই আঁমাষ 
ডাকৃবে, আব আমি তাকে তোর কাছে পাঠিনে দেবো । 

বপালী। ভিন বদি তোকে সন্দ্েে কবেন? 

বিদধু। এমনভাবে বলবো নে, কুমাব বাহাদব 551 ছেলেমাগ্তধ, তাব 

বাবাও আমার সন্দেহ কবে *াব্বে ন! 

| প্রস্থান । 

পপালী । 'এপট। “ঘ একটা খাখ মাধুঠ পাবে, সে তে! মণ্তবড় 

শিকার; । আচ, কুমার বাহাব শ সাব।ধিন বনে জঙ্গলে ৭ুরে 

বেভাব, ওব কি [গুণে তেই! খালে কিছুউ নেই ৮ 

বীরবলের প্রবেশ । 

ববধল ! কে আছ, আমার একট জল ধা৪। আমি বড় পিশামিত। 

দপালী। ভিতবে আস্তন, দিচ্ছি। 

| প্রস্থান । 

খীরবল। বাঃ! খনের ভিতর সুন্দর সব ঘর বেধেছে তো! শত 

নত বিঘে জঙ্গল কেটে আবাদী ভ্রমি কবেছে। এর! কারা? এরাই 
কি আমাদের অবস্তিপুবের জংলী প্রক্জাব। নাকি? তা ঘি হয়, 

ভাহ'লে এখানে নিশ্চঘই বাপার মেবে বপালী আছে। বাই ছোক্, 

ভুল .খযে ভাল কবে চারিদিক একবার খুজে হবে। 
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রূপালীর পুনঃ প্রবেশ । 

রূপালী । 'এই নিন্ জল খান । 

বীববল। দাও। আবে নপালী "৭, "কমন আছিল? "বশ 

ডাগর-ডে।গব হযেছিস্ (|? 

বপালী। আপনাঁ্দেব অন্যাচাবে অনপন্থিপুবেব স।হপুকবেব তিতুট 

ছেড়ে উঠে এসে আমব! এইখানেই বাস কনচি। নন, জল খেছে 
নিন। 

বীববল। হা, এই .ন খাচ্ছি। (পান কবির!) আঃ । পিপাসায় 

ছাতি ফেটে খাচ্ছিল; £তাব দ৭ষ! জলে প্রাণট। ঠা! হ'লে। | 

নূপালী। আব 'একটু দল আনবো ? 

বীবলল । না, আন দবব্রাব «নই | ই একটু দাঁড়া ন। মাইবি । 

অনেকদিন তাঁকে দেখিনি মনে পথে কণা ব্ৃতে পাইনি । আজ 

প্রাণথ্লে ভাব অঙ্গে দুটে! কথ। কষে যাই । 

নপালী। অবন্থিপুবেব মত্ত এখানে যদি আমাণ জালাতন কবেন, 

আপনাকে বিপদে পড়তে হবে। 
বারবল। তা হণ তবে। গাল মেযেমান্ুষেব সঙ্গে ক খল্তে 

হ'লে একটু আধট বিপদে পড তেই হয়। 

বপালী। আচ্ছা, আপনি তে দিনরাত একগান।| মেয়েমান্ধ নিষে 

প*ড়ে থাকেন, তবু আমায় ভুলতে পার্ছেন না! কেন ” 

বীববল। সেট। তুই বুঝতে পাঁব্বি না। বে পুকষেব চোখ মেষে- 

মানুষ চেনে--সে তোর মত জোয়ানীকে দেখলে আর চোখ ফেবাতে 

পারে ন।। ভগবান তোকে এমনি গড়ে পিঠে তৈরী কবেছেন যে, তোকে 

দেখলে আর ভোল!। যায় ন।। আয়, এদিকে আয় । 
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বপালী। আমি মাবো না, মার খাবাব সখ থাকলে আপনি 

এদিকে আস্তন । 

বীববল। “তাব হাতে মাব খাঁওব। ভাগ্যের কথ।। 

বপালী। আচ্ছা, আপনাবা কি মনে কবেন, ছোটলোকের মেয়েদের 

কোন ইজ্জং নেই” 

বীববল। ভদ্রলোকের ছেলেদের মন যোগালেই ছোটলোকেব 

মেয়েদের ইজ্জৎ বেড়ে যায়। 

বপালী। ন। ভদ্রলোক মশাই । জান্বেন- মেষেক্ব ইজ্জৎ একবাব 
গেলে আর ফিরে পাওয়। যাৰ না। 

বীরবল। দুর, ওসব বাদ্দে কথা ছেডে দিবে তুই এখন আমার 
সঙ্গে আয়। (হাত ধরিল) 

বপালী। খাটি ভদ্রলোকেব বাচ্ছা হ'লে আমার হাতট। ছেড়ে 
দিয়ে কথা বল্বেন। 

বীরবল। তোব জন্ত এত কষ্ট ক'রে এতদুব এসে কি তোকে 
ছেড়ে যেতে পারি? আয়-_আমার সঙ্গে চ'লে আয়। 

রূপালী । তবেরে! (গালে চড় মাবিল) 

বীরবল। ও তুই যত পারিস্ মাব্। পেটে খেলে পিঠে সয়ে যাবে । 

নারায়ণসিংহের প্রবেশ । 

নারায়ণ। চাবকে পিঠের ছাল তুলে দিলে সইতে পাব্বে তে।? 

( চাবুক মাবিল ) 
বীরবল। আঃ! কেরে? 

নারার়ণ। হাতটা ছেড়ে দিয়ে কথা বল্। 
বীরবল। কেতুমি? 
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বপালী। উনি এ রাজ্যেৰ কুমার বাহাদুর । 

নারায়ণ। আর তোমাৰ যম। কি, প্রেম জমেছে, ন৷ আর একটু 

এমিয়ে দেবো? 

বারবল। তুমি তো বড় অসভ্য লোক “দখছি। বল! নেই-_ 
কওয়। নেই, ফস্ কবে ভদ্রলোকের গায়ে চাবুক মালে কেন? 

নাবায়ণ। তুমি ভদ্রলোক নাকি? মেয়েদেব হাত ধ'রে বার। 

টানাটানি করে, আমি তে। জানি, তার। ইতরের চেয়েও ছোটলোক । 

বাববল। কি অভদ্রের যত মাঁত। ব্ল, তাব ঠিক নেই। জান 

আমিকে? 

নারায়ণ। ভুমি আমাব শাল।-সম্বন্ধবী নও, তাই তোমার কুশল- 

সমাঁচাব নিবে আমি সময় নষ্ট কবৃতে চাই ন1। 

বপালী। উনি অবস্তিপুব রাঁজ্যেব সেনাপতি । মহাবাজ চণ্ড- 

সিংহের শাল! । 

নাবায়ণ। ও, তাইনাকি? তাহ'লে তো উনি আমাদের মহামান্য 

অতিথি । শ্লুতবাৎ অভিথিসৎকারের বীতিমত আয়োজন করা 

উচিত। 

বীববল। এই, সাবধান! মনে থাকে যেন, আমার কাছেও 

অস্ত্র আছে। 

নারায়ণ। ও অস্ত্রে বেশ ভাল ক'রে শাণ দেওয়া আছে, না ভোতা ? 

যদি ভেতা৷ হয় তে৷ বল, আমি না! হয় একখান! অস্ত্র ধার দিচ্ছি। 

বীববল। খবরদার! একবার মেরেছ সে না হয় ক্ষমা কব্তে 

পাবি, ফের যদি গোলমাল কর, তোমায় বিপদে পড়তে হবে । 

নাবায়ণ। আমি বাঘ-ভানুক নিয়ে সর্বদাই বিপদে প'ড়ে আছি। 
আমায় বিপদেব ভয় দেখিয়ে বিশেষ স্থবিধ! হবে না। 
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বীরবল। বাঁও, তোমায় দয়া ক'রে ক্ষমা কথ্লুষ, এখান থেকে 

স'বে পড। 

নারার়ণ। আমি স'বে যাবো, আর তুমি এই মেয়েটাকে জোব 
ক'রে ধ'রে নিয়ে যাবে? তোমার এতখানি বন্ধরতাব প্রশ্বর আমি 

দেবে! ন| বন্ধ! 

বীববল। কি, যাবে না? "তবে মর--( আক্রমণ ও নাবাবণসিংহ 

সহ যুদ্ধে বীরবল পরাজিত হইল ) 

নাবায়ণ। কি বীরবব! অন্ন ফেলে দিয়ে মাথ! নিচু ক'বে 

দীাডালে কেন? 

বারবল। আমি পবাজিত। তুমি আমাঁষ বন্দী কব্তে পাব। 

নারারণ। তোমাব যুক্তি নিষে আমি কিছু কববে। না । ( বীববলের 
অস্ত্র কুড়াইতে গেল ) 

বীরবল। চোমাণ আব কিছু কব্তে দেবে! ন। | (ছবিকাঘাতে 

উদ্ঠোগ ) 

রূপালা। কুমাব বাহাদ্বব ! শবতান। 

নাবাৰবণ। (ছবি কাড়িণ। লইয়া!) তবেরে শরতান!। বপালি! 

দড়ি নিরে আধ, শয়তানটাকে গাছের সঙ্গে বেধে ফেলি। এতধিন 

বনেব জানোবাব নাচিষে এসেছি, আজ মানুষজানোয়াবকে দড়ি 

দিগঘ্নে বেধে চাখুক মেবে নাচিয়ে দেখবে! কেমন মজ। পাওয়! যায়। 

য।--্দড়ি শিয়ে আষ। 

বপালী। ওকে ছেড়ে দিন কুমার বাহাদুর! '9 ষাই হোঁক্ 
একট] বাজ্যের সেনাপতি ; ওকে মাব্লে অবন্তিপুররাজের সঙ্গে শ্রীপুরের 

যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। 

নারায়ণ। বাধুক্। যুদ্ধের ভক্গে আমি একটা নারী-লোনুপ 

€ ৪৮ 9) 



দ্বিতীয় দৃশ্য । | *শল্লিচ্ক্স 

শয়তানকে ছেড়ে 'দবো না। আমি আজ "একে বাদব-নাচ নাচিঠ়ে 

চাড়বে। 

বপালী। আপনি যুদ্ধের জগ্য ভধ পেছে না পাবেন, কিন্তু যু 

বাধলে আপনাব পিহাব ক্ষতি হ'তে পাবে, শ্লীপুব বাজ্যেব প্রজাদের 

ক্ষতি হ'তে পাবে । 

নাবারণ ! ও, যুদ্ধ বাধলে বাবাব ক্ষতি ভ'তে পারে £ 

বপালী। হ্যা; নাই বল্ছি, ওকে ছেড়ে দিন। 
নারায়ণ। আচ্ছা॥ তোব কথাই থাক। € বীবনলকে ) তোমা 

আমি ছেটে দিচ্চি। হয|, তবে তোমার 'একট। কাজ করৃতে হবে। 

বীববল। কিকাজ? 

নাবায়ণ। মানুষ হ'নে যাব উপর পশ্ডব মত অত্তাচাব কব 

এসেছিলে, তাকে তোমাৰ ম। ব'লে প্রণাম কনতে ভবে । 

বীববল। আমাব জীবন থাকতে একট! লী মেরেকে আমি 

গ্রণাম করতে পাববো না। 

নারারণ। আমার 'এই চাবুক ধিনে ভোমান প্রণাম করিয়ে নেবে । 

( চাধুক আঘাত ) 

বীববল। কি অসন্োব মত একশবাব চাবুক মার হার ঠিক নেই। 

নাবায়ণ। (ঘাড় ধবিয়! ) মাথা] নিচু ক'রে বল, ম1। 

বীববল। আরে, লাগে ষে, একট আস্তে ধর ন1। 

নাবায়ণ। বল--ম]। 

বীরবল। আচ্ছা, ম।! (প্রণাম কবিল) 

নারায়ণ। যাও, নে পথে এসেছিলে, সেই পণ দিয়ে ফিবে বাও। 

ভলেও যেন আর কোনদিন এ রাজ্যে এসে না। 

বীরবল। (অস্ত্র কুড়াইপ়্া লইন্ন) আমায় হাতে পেয়ে যে অপমান 
৪ (৪৯ ) 



গ্শন্ষ্িজ্জ [দ্বিতীয় অঙ্ক । 

কবলে, একথা আমি কোনদিন ভ্ল্বো না। আমি যদি ক্ষত্রিয় 

হই, এব লুদ্ব সমেত আদায় ক'বে নেবে! । প্রস্থান । 
ৰপালী। আমাব জন্যই বুঝি আপনি ওই মানী লোকট!কে 

অপমান কব্লেন ? 

নাবায়ণ। ঠিক তোব জন্য নষ, অন্তায় সহ কবতে পাবি না 

ব'লেই আমি মানুষকে চাবুক মাবি। 
বপালী। আজ বুঝতে পাবলুম, সতাই আপনি আমান ভালবাসেন । 

নারায়ণ। এ! ও, হ্যাঁ স্থ্যা, তোকে আমি ভালবাসি রূপালি ! 

ঠিক মাষের পেটেব বোঁনেব মত ভালবাসি । 
বপালী। না কুম!র বাহাত্রব ! সে ভালবাস! নয়__ 

নাবায়ণ। ভালবাস। আবাব কত রকমের হয় বে? 

বূপালী। বনের শ্তক-সাবীব মত ভালবাসাব কথা বল্ছি__ 

নাবামণ। তাব মানে? 

বপালী। মানে আপনি হবেন আমাব সোষামী-_ 

নাবায়ণ। খববদার-€ চাবুক আঘাত ) 

বপালী। আঃ-_ 

নারায়ণ। ওকথ। আর একবার উচ্চাবণ কবলে আমি তোব জিভ 

ছি'ড়ে নেবো। 

বূপালী। এই বুঝি আপনা মায়েব পেটের বোনের মত ভালবাসা 

হচ্ছে? 

নারায়ণ। হ্যা; ছোট বোন অন্যায় করলেই বড় ভাইয়েব হানতে 
তাকে মার খেতে হয়। 

বপালী। আপনি বর্ধি আমায় বোনের মত ভালবাসেন, তবে 

আমার দিকে চেয়ে শিস্ দিয়ে হাসেন কেন ? 

৫৭ ) 



দ্বিতীষ দৃপ্ত । | | সাল্লিজললর 

নাবাধণ। ওট। ভাই-.বানেৰ মধূব বসিকভ।। একদিনে হাও 
দি না বুঝে থাকিস্, এই চাবুক দিসে আবও ভাল ক'বে ব্বিয়ে দিচ্ছি। 

বপালী। না_ন।, মাব্বেন না, আমি সব পু ছে পেবেছি। 

নাবামণ। বুঝতে পেবেছিস্ তো ঠিক আছে। হা, শোন্, মধু 
খেতে আমি ভালবাসি । আম'ব আগ্ঘ জঙ্গল পেকে মৌচাঁকেব মধু 

এনে বাণবি। কাল সকালে শিকানে যাবাঁৰ আগে যি মধ না পাই, 
তাহ'লে আবাব তোকে চাবক খেতে হবে। 

বপালী । 32) ভাবী একেবাবে ইবে! উনি আখমায় কগায় 

কথাষ চীবুক মাববেন, আব আমি মৌমাঁছিব ক*ঢা সা ক'রে জঙ্গল 

থেকে গ্নার অণ্ত মধু ভাঙ্গতে যাবো! 

নাবযণ | 5, মধু ভাঙ্গতে গাব শ।? 

বপালী। ন1, আমি পাব্বো না 

নাবায়ণ। আচ্ছ, বাস কিন! দেখছি ! (চাঁনুক দেখ।ইল ) 

বপালী। হাহা), আমি মাবে!_আমি মধু ভাঙ্গতে যাবো 
নাবানণ। হ্্।, এই চ।বুক মনে গাকে নেন! হাবিলধ।ব, মেবি 

ভাজি ঘোড়ে তৈষাঁৰ কব। আচ্ছা, আজ চলি। ক।ল সকালে আবার 

আম্বে। কেমন ? 

| প্রশ্ান। 

বূপালী। আমাকে দিষে জঙ্গল থেকে মধু ভাঞঙ্াবে, আর কলাণীর 

সন্বে প্রেম কব্বে, সে আহি জ্হা বোনা । অংগে বাঘবকে দিষে 

কল্যাণীকে রাজবাড়ী থেকে সবিনে ফেলি, তাবপন তোমার পাই কিনা 
দেখে নেবো । 

| প্রস্থান । 

৬৫১ 



তভীল্ম দুম্প) । 

অবস্ভিপুব_'প্রাসাদ | 

ছিন্ন মলিনবেশে রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ । 

রাজ্যশ্বরী । (খাক।--পাঁক।। পাগল বাব। বলেছে, পাক। বাজ- 

বাড়ীতে আছে । এই হে। বাজবাডী। এইখানেই আমাব খোকা 

আছে । খোক1---শাকা। । 

চণগুসিঃহের প্রবেশ | 

চঞপসিংত | বাতের অঙ্গকা1?1 'প্রাসাদেব মধো চিংকাব কবছে কে ৯ 

কে ভুমি? | 

বাজ্োএবী । আম একজন ভিখবিণা | 

চগ্ডসিং5 | বাত্রে ভিক্ষা পাগষ| বান ন।, 'একথ। জান ন1 ১ 

বাজ্যেশ্ববী । জ(নি-- 

চণ্ডলিংহ | একগ! জনে ও বাত্রে বাজপ্রাসাদে প্রবেশ কবেছ কন ৮ 

রাজোশবী । আমি 'একজনকে গজনে 'এসেছি। 

চগ্ডসিংচ | মিগাঁকথ।। বান্ছেব অন্ধকাবে তুমি প্রহবীদেব “চাখে 

ধুলে। দিয়ে প্রাসাদে ঢুঁব কবতে এসেছ । 

রাজোশ্ববী। নানা, আমি চুবি কবত্তে আসিনি । পাগল] বাব! 

বলেছিলেন--আম।ব .খাক! রাজবাঢীতে আছে ; বিশ বব পবে তুমি 

তাব দেখ! পাবে” । আমি বিশ বব ধ'বে তাকে দেখবার জগ্য 

দ্রড়িতে গেরেো বেখে রেখেছি । গুণে গুণে দেখেছি, বিশ বছব পাব 

(৫২ ) 



তৃতীয় দ্র । ] গপল্লিচ্দক্ষর 

হ'ষে গেছে। তাইতো আমি তাকে খঁজতে খুজতে এই বাজবাড়ীতে 
এসেছি । 

চওসিংহ | চবি কৰ্তৈ 'এসে ধবা পণডে গিষে এখন পাগণামি 
ত'চ্ছে? পাগল সিধে কব্তে আমি জানি । এই, কে আছ? আমার 

চাবুক । বাত্রে চুপি চুপি প্রাসাদে চুবি কবতে আসাব মজ। দেখাচ্ছি । 

চাবুক লইয়। প্রহরীর প্রবেশ । 

গ্রতবী। ভুজুব। চাবুক-_ , 

| চাণিক পি! প্রস্থান | 

৮গসিংহ | (চাবুক লইযা ) বল, কেন ভুমি বাজপ্রাসাদে প্রবেশ 

কবেছ ? 

বাজ্যেশ্ববী। আপনি বিশ্বাস ককন-_-আমি ডুবি কবতে আসিনি । 

আমি মা, আমাব হাবানে| "ছলেকে খ'জতে এসেডি | 

চগডশিংহ । ৪--এখনে। মিণাকথা। (চাবুক আঘান ) 

বাজোখরী। খোক।- খোকা । ( পড়িয়া গল ) 

চগুসিংত | এখন৪ বল্ছি সত্যকথ। বল? সত্যকগা ন! বল্লে 

চাবকে তামার পিঠের ছাল তুলে নেবো । ( পুনঃ চাুক আঘাত ) 

ধীরে ঠাকুরের প্রবেশ । 

পীবে। সাবধান মহাবাঁজ ! তোমাব চাবুক বাব একবার যদি 

এই নাবীর পিঠে পড়ে, তোমাব বাজাটাই আমি শ্মশান ক'বে দেঝে। 

চগ্ডসিংহ | তুমি আবাব কে? 

বাজ্যেশ্বরী। বাবা! আমি এখানে এসেছি, আপনি জান্লেন 

কিক'রে? 

€ ৫৩ 9) 



স্পল্লিল্জ্ [দ্বিতীয় অঙ্ক । 

ধীবে | ই কখন কোথাষ ধাস--দেখবার জন আমি বিশ বছব 

ধঘবে ছামাধ মত .হাব পাশে পাশেই পুবে 'বডাচ্ছি। 

চঞ্সিংহ । 9, তুমিই দলের সন্দাব? মেষে গোষেন্।।! দিষে সন্ধান 

নিষে হমি আমাব প্রসাদ ঢাকাতি কবতে চা9৮ হমি াকাত। 

প্রীবে। দ্াকাত আমি নই, মি । 

চঞসি ৯1 আম? 

ধীবে। হা" ভুমি । বাজকবেব নামে গবীব প্রজাদেব মাথাব ঘাম 

পাষে "কলার পনস। কৃতে নিষে- হাঁদেব বক্ষা ন। ক'বে যাব! .ভাগ- 

বিলাসে মন্ত কে, হাবাই “ত1 পুথিখীব -শব। ডাকাত । 

চগুধিকছ। জান, ভুমি কোগায় দাঁডিনে কগ। বল্ছ £ 

পীবে। গব জ।শ। নারী-শির্মযাতনকাবী লম্পট পিশাচ অনস্তি 

পুববাঙ চণ্ডম-হেন সামনে দাডিসে আছি! 

চণসি হ। স'নধান পু সন্যাসি। 

ধীবে। গানের '"জাবে মানতধ মাব। নাঘ, সতাকে চাপ। 'দওন। 

মাম না। 

ব!'জোখনী । ৪সব কথ। থাক্ বাব । আমাব .খাক1 কোপা » 

বাবে ' তব গাক। এখানে নই মা 

নাছোশ্ববী। আপনি « বলেছিলেন, আমাব খোক। বাজবাড়ীন্ডে 

আছে। 

ধীবে। “স বাদবাডী এখানে নশ-শ্রাপুবে | 

রাজোশ্বনী ৷ শ্রীপুব! আমি প্রীপুবেই চল্লুম বাব।- 
ঢগডুলি-ভ । দাডা৭। তোমব। আমাব বিন। আদেশে বাজপ্রাসাণে 

প্রবেশ করেছ, সেই অপবাণে তোমব! আমাব বন্দী। এই, কে 

আচ?” 

( ৫৪ ) 



তীয় দৃগ্ঠ। ] স্পল্লিচ্স্ 

প্রহরীর প্রবেশ । 

চগসিহ | এই ভগুসন্যাসী আব নারীকে বন্দী ক'বে কাবাগাবে 

নযে বাও। 

প্রহবা। ( বন্দী কবিতে উগ্ভত হইল । 

রোদের প্রবেশ । 

বোঘে। (বাধ। দিষ। ) এই আশি থাকছে ভুঁই বন্দী কববি 

কবে” ডই 'ভাবকাছে বা । 

প্রহবী। মহাবাদ ! 

চগুষ,5। আচ্ছ।, ভুমি বাণু। ॥ 'প্রহবীব প্রস্থান ) এই, তুমি 

এদেব বন্দী কব। 

বোদে|। । কি ধিমে বন্দী কববে| মহাবাজ » 

চগুসিহ। এদের লৌভ-এঙ্খলে বন্দী ক'বে কাবাগাবে মিষে যাঁ9। 

রোঘে।। এদেব লৌহ-শুঙ্খলে বন্দী ক'রে কাবাগাবে বাথ। যাবে ন! 

হাবাজ ! 'এদেব দলের মাল। দিষে বন্দী ক'বে মন্দিবে বাখ তে হয়। 

চগুসিঁহ | কে-কে ত্য? 

বোঘো। আমি মাষেব চাডাল ছেলে । 

চগ্ডসিংত | 9, ভোজবিগ্যাবলে তোমব! আমায় যাত ক'বে পালাতে 

ঢা? পাঁববে ন| সন্ন্যাসপি। আমাব 'এই ঢার্কেই আমি তোমার 

ধবাঁশানী ক'বে দেবে।। 

বাজোশ্ববী । ন।- না, ওনাকে চাবুক মাববেন ন।, তাহ'লে আপনাব 

সর্বনাশ হবে। আমি পিঠ পেতে দিচ্ছি, যত ইচ্ছ। মাকন | 

ধীরে। ওরে মা! ছেলেব সামনে মাকে চাবুক মাবতে পারে, 
0৫৫) 



গপল্তিছজ্ঞ | দ্বিতীয় অন্ক। 

এমন শক্তিমান পুরুষ আমি এরার্দো দেখতে পাই না! স্েহে অন্ধ 

হ'য়ে তুই যেখানে সেখানে ছুটে যাস্, তাইতে। বাধ্য হ'য়ে আমায় 
এইসব অমান্ুযদেব সাম্নে আস্তে হষ। 

৮গুসিংহ । আমি অমানুষ ? 

ধীবে। তুমি অমানুষ কিন নিজেই একদিন বুঝতে পাব্বে। 
আজ যে নারীকে চাবুক মেরেছ, একদিন তোমাকে তারই পায়ের 
'লাম্ব'"না___না, তোমান্ন কিছু করতে হবে না। আমাদেব অনধিকাব 

প্রবেশের জন্ত আমরাই তোমাব কাছে ক্ষম! চাইছি । 

বাছ্যেশ্বরী । আমি হুল ক'বে এখানে এসেছি, আপনি আমার 

ক্ষম। করুন মহাবাজ। আব আমি কখনে। এখানে আম্বে। না। 

আমার খোক্। শ্রীপুরে আছে, আমি সই শ্রীপুরেই বাবে! । খোকা ! 

| প্রস্তান। 

চগ্তসিহ। নানা, ও নাবধাকে আমি বেতে দেবে না। আমিই 
ওকে বন্দী কব্বে। | 

পীরে । আবধান মহাবাদ্ধ! আব এক প। অগ্রসব হ'লে এইখানেই 

তোমাব সব পাপেৰ চবম মীমাংসা হ'যষে ষাবে। 

চগুসিহ | সন্নাসি__ 

ধারে। ওকি । তোমাৰ মুণখান। অমন শুকিয়ে গেল কেন 

মহারাজ? আমাৰ দিকে চেয়ে কি জিজ্ঞাস। কব্ছে। ? তোমার নিজেব 

মনকে জিজ্ঞাস। কব, সেউপানেই টন্তব পাবে । মামেব দয়ায় মানুষের 

নেব অগোচরে কোন পপ থাকে না। 

| প্রস্থান । 

চগুসিংহ। 9কি পহাই সন্গ্যার্সী? ন।-না, ও যাদকর। মুহূর্তের 

মধো আমার যাছ ক'রে চ'লে গেল। আমি ওকে যেতে দেবো ন]। 

(৫৬) 



তুতীষ দৃশ্। ] স্াল্লিজ্ম 

৪ই ছলনামরী নাবীকে বন্দর ক'বে রাখলেই একে আস্তে হবে। 

তাই আগে ওই নারীকে বন্দী কবতে হবে। 

লীভ | 

বোঘে!_ 

সাবধান । 

জীবনব মা] পাকে যদি তণ 

ত'যো নাকো আগুযান। 

মহা শাক্তিব নাধকপ্রবর 

খিবিষা বযেছে যাবে, 

কোন্ শক্তিতে বলীযান হ'যে 

তু ম বীধিবে তাবে, 

মযেৰ দযায তব অযূত সেনাব আভিযান 

নিমষে দলিবে মাষেব সন্তান ॥ 

[ প্রস্থান 

৮গুসিধহ । কিসেব অগ্তাষ--কিসেব পাপ পিতাব শেষ আদেশ 

অমান্ত ক'বে ভাই ধীবসিংভকে বাজ্য থেকে হাড়িয়ে দিয়েছি ব'লে 

সেই বুঝি ওই ঘাছক্র সন্ন্যাসীর কাছে আশ্রয় নিম্েছে? নানা, 

সে?ভ] বহুকাল চলে গেছে। হবেকি_না, €সব কিনু নয়। 

ভে।জবাজী | 

সব 

বীরবলের প্রবেশ । 

বাববল। মহাবাজ ! 

চগ্ডলিংহ । একি! (আনাপতি? এত রাত্রে_-কি সত্বাঘ ? 

বীরবল। শ্রীপুররাজজ আপনার পত্রের উত্তর দিয়েছেন । 

(৫৭ 9 



সল্ল্রিচষ্্ [ দ্বিভীষ অঙ্ক । 

চগুসিংহ | কি লিখেছেন * 

বীববল। লিখেছেন, তিনি আমাধেব পলাশুক প্রজ! বাঘাকে 

ফিবিবে দেবেন না । 

চওসিহ। কাবণ ? 

বীববল। কাবণ শ্রীপুববা বলেন বে, দ্রদিন পৰে অবন্ন্তপুব 

বাজাটাই তাদের ভ'রে নাবে, তখন ক'টা দিনের জন্গ আব বদ! 

ফিনিষে দেবে। কেন? 

চগুসিংহ | আমি নচে থাকতে শ্রীপুববান্দের "স আশ! পণ 

ভবে ন। 

বীববল। আপনি .ম নেচে আছেন, ভাব প্রমাণ কোগাষ % 

শ্রীপুববাজ বাঘাব জংলী ভাইদেব সাভামো আপনাব সীমান্তেব মীবপুব 

জঙ্গল কেটে আবাদী জমিতে পবিণত ক'বে নিচ্ছে । 

চগুসিংহ | (চভাঁমব। বাপ। দিলে ন। কেন £ 

ব'ববল। আমি বাপ দিতে গিবেছিলুম * কিন্তু হাব “সই -গায়াব 

ছেলেটা ছুটে 'এসে আমাব ঘাঁডুটী ধবে আডাই পাক গুবিমে দিলে । 

চগ্ডসিংত | €হামাব ন। আছে বীবন্_ন। আছে দেহে বল। 

তোমাব নাম বীববল কে ".বগেভিল বল হত” 

বীববল । দিদিম1। 

চলি | ধিদিমা * 

বীববল। আজে শট আমি ভবিষ্যতে একজন বীবপুকষ হবে! 

বুঝতে পেবে আগে থেকে আমাব নাম “বখেছিল বীববল। 

চগুসিংত। তুমি একটি অপদার্থ , ন্তাঁই শ্ীপুবের ঘুববাছেব ভাঁে 

গলাধাক্ক। খেষে ফিবে এলে । 

বীরবল। আগে গেকে বেগে যাচ্ছেন কেন? ব্যাপারটা আশে 

(৫৮ 9 



তৃতীয় দৃশ্য প্ভিচ্জ্র 

বিবেচনা ক'রে ধেখুন। পিইন থেকে এসে কেউ বর্দি ভদ্রলোকের 

ফম্ ক'বে ঘাড় ধ'বে ফেলে, সেকি কবতে পাবে, বলুন ? 

চগুপিংঃ । তোমাব অন্ন দিবে ভুমি তাব মাঁথাট। “কটে কেল্তে 

পাব্লে ন? 

বীরবল। সে চেষ্টাও কবেছিলাম, ন। পাবলে কি কব্বে।? 

চগুসিং১ | “তামাব সঙ্গে সৈশ্ঠ ছিল না” 

বীববল। ছিল। তাব] 'একটু দূৰে গাছনলায় ব'সে হা৪ণ। খাচ্ছিল। 

চগসিং5 | তোঁমাকে পাঠানোই আমাব হল ভাবছে | 

বারবল। বাকেই পাঠান, পাডে ভাল ক'বে তেল মালিশ ক'বে 

যেতে বল্বেন। ফল ক'বে আডাই পাক ঘবিমে দিলে বেন ঘাডেব খিল 

খুলে না বাম। 

চুপি | এবাব আমি শি যাবে | 

বীববল। খ্যাস্-খ্যান্। তবে নো আব বোন চিন্তং নই! 

একেবাবেই ঘ। হব একট! হেস্তনেস্ত হবে বাবে। 

চগুসিং»। আমাব বাজো অনধিক।ব প্রবেশকারী উদ্ধত ভ্রীপব- 

রাজকে এমন সাজ! দেবো, বা দখে হাব প্রজ!গণ ভষে শিউবে উঠবে। 

বীববল। আব হাব .সই গোযাব ছেলেটাকে9 ধ'বে আনতে তবে। 

চগুসিংহ। না, তাঁকে শ্রীপুবেব মাটিতেই বলি দিমে আস্বে।। 

আব তাব পিতাকে বন্দী ক'বে শ্রীপুব বাজাটাকে আমি এশ।ন ক'বে 

দেবে । 

| গ্রস্তান। 

বীরবল। উঃ! ছেোঁডাব কি কডাহাতত বে বাবা । ঘাঁড়ট। এখনে। 

টন্টন্ কবছে। বাড়ীতে গিয়ে গিন্নীকে ধিয়ে ভাল কবে তেল মালিশ 

ক'রে নিতে হবে। হার-হায়, এবাবট। বাজে বাজেই ঘাডধাকা খাওয়। 
(৫৯ ) 



প্ান্সিুজ [দ্বিতীয় অঙ্ক। 

ত'লে।_একটাও 'ময়ে ধ'বে আনতে পাব্লুম না । নাঁক্, আবাব যাবো-_ 

আশ ছাডবে। না। 
| প্রস্কান । 

চভুর্থ হুষ্থ্য। 

শ্রীপুব-বাজগ্রাসাদ | 

কল্যাণীর প্রবেশ । 

কল্যাণী । যুবরাজকে দেখলে চোখ ফেবানে। বায় না! এত যাৰ 

পপ, তাব ভিতরট| অত কঠিন ঞম কি ক'বে? আমাব মনে হয় 

&ব মনে “কাথাও ক্ষত আছে । আমি- হ্যা, আমি গুর ক্ষত সাবাবাব 

ভাব নেবে।। 

রাঘবর।য়ের প্রবেশ । 

রাঘব ৷ নাবায়ণসিংহ আছ” নাবান্ণসিংহ-__ 

কলাণী। না, তিনি এখন৪ আসেননি । 

রাঘব । আরে, কল্যাণী বে! ভুমি হঠাৎ একেবারে যুববাজের 

থাস্ কামবায় ঢুকে পড়েছ--ব্যাপাব কি? 

কল্যাণী। আজ যুধবাজেব জন্মোৎসব, বাণীম! বল্লেন যুখরাজের 

ঘবট। গুছিয়ে দিতে, তাই এসেছি । 

বাঘব। ৪1 তুমি "বশ ক'নের মত সেজেছ দেখছি, আজই 

তোমাদের বিয়ে নাকি 

কল্যাণী । ন।-_ 

বাঘব। বে এত সাজগোজ কন? 

(৬০ ) 



চতুর্থ দৃশ্য |] সলিল 

কল্যাণী । রাণীম। সাজিয়ে দিরেছেন। 

বাঘব। তা বেশ কবেছেন। হা, তোমাদের বিয়েটা ভ'চ্ছে কাবে ? 

কল্যাণা। আমি এসব জানি না। 

রাঘব । ব| পাবা, বাব বিয়ে তাব খোঁজ নেই, পাড়! পডশিব 

ঘুম নেই । ন।-_ন।, 9সব লক্জা-সবম ভাল নয়। বাণীমাকে খালে কয়ে 

শুভকাজট। তাডাতাড়ি সেরে ফল । 

কল্যাণ । আমাব হ'য়ে আপনি ন। ভর বাণামানে ব'লে আগুন ন।। 

বাঘব। দ্েখ, তোমার নিজেব কথ। নিজে বলাই ভাল । যুববাঁজেব 

সজে ততামাব বিষেব যপন ঠিকঠাক ভ'য়ে গেছে? তখন শুভকাজটা! 

মিটে গেলেই ভাল হম। একেই হে! যুববাজ গোৌঁমাবগোবিন্দ লোক; 

তাব উপব জংলী বাঘাব যেবেটাকে নিয়ে মেবকম মাতামাণ্ডি স্থুক 

কবেছে, শেন পর্মান্ত না তাকেই বিদ্ে ক'বে কেলে। 

কল্যাণী । 'সকি। শ্রীপুবেব বাঁজকুমাব একট জংলী মেবেকে 
বিষে কবে » 

রাঘব। বে আব বন্ছি কি? পিবীশ এমন ছিনিষধ বে, কোন 

জাত-বিচাঁব মানে ন1। সেই জংলী মেয়েট। যুবরাজকে এমন বশ করেছে 

যে, হাকে ন। হ'লে যুববাজেব একমুহুত্ত৪ চলে না। আমি কেবল 

ভাবছি, রূপালী ঝপালী ক'বে যুববাজ শেষ পর্যান্ত না পাগল হযে ধাব। 

কল্যাণী । যুববাঁজ কি বপালীকে ভালবেসেছে ? 

রাঘব । ভালবেসেছে কিনা তুমি নিজেই বুঝে দেখ না! আজ 

যুববাজের পুণা জন্মদিন, সাব! বাজধানীতে হে-চৈ ব্যাপার, অথচ তার 

নিজেরই দেখ। নেই। সে এখন সব ভূলে বপালীব ঘরে পড়ে আছে । 

কল্যাণী। আপনি যুবরাজের বাল্যবদ্ধ। আপনি তাকে একটু 
বুঝিয়ে বলতে পারেন না? 
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বাঘব। অনেক বুঝিষেছি, কিছুতেই তাঁকে কাষ্দ। কবতে পারিনি । 

তাই তোমাষ বল্ছি_তুমি এখন আমাদের একমাত্র ভরসা । তৃমি 

আমাদ্বে যুববাজকে ফিবিনে আন। 

কলাণী। আমি কি ক'বে ফেবাবো তাকে? 

বাঘব। তোমাব প্রেম দিবে ভুমি যুবরাজকে বশ ক'বে ফেল। 

কল্যাণী। ছিঃ-ভিঃ, ওকি কণ! খল্ছ্ধেনঃ এখন9 ঘে আমাদের 

বিয়ে হয়নি ! 

রাঘব। বিয়েব আগে বব যদি বেহাত ভয়ে যাষ, তুমি বিয়ে 

করবে কাকে? তাই বল্ছি_যুববাজকে বর্দি বিনে কব্তে চাও, 
এবষেব আগে দ্ুগগা ব'লে তাব সঙ্গে তমি জ'মে পড়, নইলে শেষ 

পর্মান্ত তোমার পস্তাতে হবে। 

শ্যমরাওয়ের প্রবেশ । 

শ্তামবাও। নাবায়ণসিংহ । নাবায়ণসিংহ__ 

কল্যাণী। তিনি আজ এখন 9 ফেবেননি । 

গ্ামবাও। ও, আচ্ছ!! স্ট্যা, এ ভদ্রলোকটিকে তে বেশ চিন্তে 
পাবছি ন|। 

রাঘব । আমি যুবরাজেব বন্ধু। আমার নাম বাঘববয। আপনি? 

কল্যাণী । উনি যুববাজ্েব মামা । এখানে এই প্রথম এসেছেন। 

বাঘব। 9, যুববাজেব মাম1? নমস্কাব মামাবাবু ! 

শ্টামরাও। নমস্কাব। কিন্তু তোমার শেষেব কথাটি বাদ দাও । 

রাঘব। কেন মামাবাবু ? 

হ্ামরাও। মাম! আমি একজনের, দেশশুদ্ধ ছেলের মামা হ'তে 

পাব্বো না। 
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বাঘব। আপনি যখন ঘুববাজেব মাম], তখন যুববাজেব বন্ধ" 

মহলেব সকলেবই মাম! হ'খে ঘান। তাতে আমাদের কাজের সুবিধ। 

হ'ষে যাবে। 

গামবাও। না হেনা; মামা হওয়। খুব সে'জ। নব। তোমার 

মামা হ'তে ভ'লে তোমাব বাবাকে বোন ধিতে তবে। আমাব একটি 

মাত্র বোন, যুববাজেব বাবাকে দিয়ে ফেলেছি। ব্যাস্, বোন কুবিষে 

গেছে। এখন তোমার বাপকে কি দিয়ে পুবণ কববে। ? 

বাঘব। আঁচ্ছ।, আপনাকে আর বোন দিতে হবেনা । আপন 

আমার মাষেব ভাই ভ'মে যান। 

গ্রামবা9। নাই পাম! খুব সস্তা নধ। মুখে বললেই আমি 

তোমাব মাবেব ভাই হ'ষে ঘাবে। ন!। ভাইদ্বিতীয়াব দিন ভালমন্? 
খাইসে নূতন কাপড় দিলে ভাই পাতাতে হম । 

বাঘব। ঠিক আছে, কালই আমাদের বাডী আপনার নেমহন্ন 

থাকলে! । আপনাকে খাইয়ে মাকে দিষে কাপড দ্বিষে মায়েব ভাই 

পাঁতিষে নেবে! । ত্তাহ'লেই আপনি আমাব মাম! হয়ে যাবেন। 
গ্রামবা9ও। বাবা, তুমি বেশ চালু চোক্ব। দেখছি হে! তা এখানে 

ঘুব খুব কবচে! কি মনে ক'বে? এটিকে সবাবাব তালে আছ নাকি ? 

বাঘব। ছিঃ-ছিঃ, কিঘে বলেন। কল্যাণী ঘে দূর সম্পর্কে আমাৰ 

বোন হয়। 

ঠ|মবাও | তাই নাকি? তোমাদেব কগাগুলে। ভাই-বোনেব মত 

মনে হ'লে। না__যেন প্রেমিক-প্রেমিকাব মত মনে ভ'লে। যে। 

বাঘব। দেখুন, আপনি প্রায় আমাদের সম-সামগ্িক লোক, তাই 

আপনাকে বল্নে লঙ্জা! নেই। আমাদের প্রেম-ভালবাসার কোন ভেতর- 
বাব নেই। ওসব বিষষ আমরা খোলাখুলি আলোচন। কবি । 
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গ্ামবা9। ভাল--ভাল। এবপ উদাব মনোভাব সমাজের মঙ্্ল । 

রাঘব। এই দেখুন, আপনি এ যুগের লোক, তাই আমার কথাটাকে 
সমর্থন ক'বে নিলেন। কোন বভে। হাবড়া হ'লে এই ব্যাপারটাকে 

কুনজবে দেখতে।। আচ্ছ! কল্যাণি, তাহ'লে আমি এখন চলি। তোমায় 

যা বল্লাম হাব যেন কোন নডচড না হয়। আচ্ছা, চলি মামাবাবু ! 

নমস্কাব। 

| প্রস্তান। 

গ্তামবাও। কলাণি' এ ছোকবাটি 'এখানে কতদিন মাতাসাত কবচ্ছে * 

কল্যাণী। উনি যুববাঁজেব বন। আমি ছেলেবেল! থেকেই ওকে 

এখানে দেখছি | 

প্রমবা9। ওকে তোমাৰ কেন মনে ভয়? 

কলযাণী। দেখলে তে। ভালই মনে হব! ভিভবে কি আছে 

ত1 তো জানি ন1। 

একজন পুরন।রীর হস্তে একখানি সাজানে। 

থ[লা সহ মায়াবতীর প্রবেশ । 

মাণাবতী। 'এই যেকল্রযাণী! তুমি এখানে, আব আমি তোমা 

সাব! প্রাসাদ খন্ষে 'বডাচ্ছি | 

কল্যাণা। আপি আবার কষ্ট ক'রে এলেন কেন? আমাধ ডেকে 
পাঠালেই আমি যেতাম । 

মাবাবভী। আদ কি আমি তোমার ডেকে পাঠাতে পারি? আজ 

আমাব একমাত্র ছেলেব জন্মোংসব। তুমি আমার সেই ছেলের বো 

হবে। আব্কের দিনে শ্রীপুব-রাজপ্রাসাদে আমাব চেয়ে তোমার 
সম্মান বেশী। 
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কল্যাণী। একথ। ব'লে আমায় অপরার্ধী কব্বেন না মহারাণি ! 

মায়াবন্তী। আবাব “মহারাঁণি' আমি ত্তোমায় বলে দিষেছি না 

ম] ব'লে ডাকৃতে? এসো- এগিয়ে এসো, শাখ। পবিষ্বে ধানদুর্বা দিয়ে 

তৌমাব আশীর্বাদ ক'বে যাই। 

কল্যাণী। কিসেব আশীর্ধাধ ? 

গামবাও। তোমাদেব বিষেব আশার্দাদ গে।! নুপক্ষেব কর্তাদেব 

অনেক ভদ্রন-টজন ধিষে তবে এই পাকাপাকি ব্যবস্থ। করেছি । 

মায়াবতী । সত্যি ভাই! তুমি 'এ সমন্ন এখানে ন। এলে এত 

তাডাতাড বিয়ে হ'তে না । আমি তে ছেলেব কাছে কোনদিন বিয়ের 

কথ। পাড়তেই সাহস পেতাম না। ওই ছেলেকে তুমি বে বিয়েতে 

বাজি করিমেছ, সেজন্য "তামাব ধন্ঠবাণ জানাই । কই--এদিকে এগিয়ে 

এসে। কল্যাণি ! 

কল্যাণী। এব জগ্তবাস্ত হবার কি আছে? এ পরে হবে। 

মায়াবতী । নামা, আর পক্ুব নয়। পাঁগল। ছেলেটাকে আমি 

এক| আর সামলাতে পাব্ছি ন।। তাই তোমাব হাতে তুলে দিয়ে 

আমি একটু নিশ্চিন্ত হ'তে চাই। কই হাত দ্বখানি দেখি। € অগ্রসর ) 
কলাযাণী। না বাণি-ম1, এখন থাক্। 

মাধাবতী। না, আজ আমাব ছেলের জন্মেংসব, ভাল দিন , আজই 

আমি ছেলেব ভাবী বৌকে আবীর্বাদ কবে রাখ বে । 

কল্যাণী। আপনার ছেলে আমার মত মেষেকে বিয়ে করবেন 

কিন আগে জান্ুন। তাবপব আমায় আণীর্বাদ কর্বেন। হিনি 

যদি আমায় বিয়ে কব্তে ন। চান্, শুধু শুধু আশীর্বাদ ক'রে লোক 

হাসিয়ে লাত'কি বলুন ? 
গ্তামরাও। না ভেবেছি, ঠিক তাই। কামড়েছে দিদি, কামড়েছে। 
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মায়াবতী । কিসে কামড়েছে? সাপে? 

হ্ামরাও। সাপে কামড়ালে সে বিষ নামে, কিন্তু মানুষে কামড়ালে 

সে বিষ একেবাবে ব্রহ্গরন্ধে উঠে যায় । শিবের বাবাও সে বিষ নামাতে 

পারে না । 

মায়াবতী । তোমাৰ কথ! আমি বুঝতে পার্ছি না ভাই ! 

শ্তামরাও। এতো সোজা কথা দিদি! আমি তোমার বাড়ী এসে 

এত কষ্ট ক'বে যে বিয়েটা পাকাপাকি ব্যবস্থা কব্লুম, ভাল লোকে 

মেয়েটাকে গুছিয়ে-গাছিয়ে এমন ভাল ভাল কথ! ব'লে গেল-_যাতে 

যুবরাজের উপর ওব মন বিষিয়ে গেছে। 

মায়াবতী । এখন উপায় কি শ্তামরা ও ? 

শ্টামবাও। ঘর সামলাও দিদি--ঘব সামলাও। £তামার পাকা 

ঘবে গর্ত কেটে ইন্বব ঢুকছে, সেই উরবই সাপ ডেকে এনে তোমায় 
একেবারে ঘবছাড়। ক'রে দেবে । 

মাধাবতী। তুমি কোণায় বাচ্ছ ভাই?  .. 
গ্তামবাও। উচ্ভরটা কোণ! থেকে গর্ব কাটছে সন্ধান নিতে যাচ্ছি। 

জেনে রেখে! দিদি, উর ব্যাট। যত চালাকই হোক্, গোখরো সাপের 

চোখ এড়িয়ে সে এক পাও যেতে পাব্বে না। 

| প্রস্থান । 

মায়াবতী । এস] কল্গ্যাণি, আমাব আশীর্বাদ নাও । 

কল্যাণী। আপনাব আশীর্বাদ আমি জীবনভোর নিয়ে এসেছি, 

আজও নেবে! । কিন্ত আপনার ছেলের বৌ হবার জন্য ফাঁকা আনীর্ববাদ 
আমি নেবো ন।। 

মাাবতী। এত সম্পদ্ধ|। তোমার! আমার মুখের উপর এই কথা 

উচ্চারণ কবতে সাহস কর ? 
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চতুর্থ দু । ] ্শন্রিঙ্ক্জর 

কল্যাণী। যা! সত্য, তাই বল্ছি রাপিমা! আপনাকে আমি মারের 
মত শ্রদ্ধা করি। তাই বলে আপনাব ভয়ে একটা মিথ্যাকে আহি 
মাথ! পেতে গ্রহণ কব্বে না। 

মাঁধাবতী। একফেোঁটা! “মযে খুব বছ বড কথ বল্্তে শিখেছ 
দেখছি । দাড়ীও--আঙই আমি “তামায় শাসন ক'রে দিচ্ছি। 

নারায়ণসিংহের প্রবেশ । 

নাবাষণ। কাকে শাসন কব্বে মা? 

মাঝারী । তকোমাকে-__ 

নারায়ণ। কেন মা? অ'ম ভা তোমার কাছে কোন অন্যায় 

কবিনি ! 

মায়াবতী | তুমি অন্তায় কব্বে, কেন বাবা? তোমার ম! হয়ে 

আমিই অন্তায় ঝবেছি। অংজ তোমার গুভ জন্মদিন। সারা 

রাজধানীতে হৈচৈ ব্যাপাব! আগ যা, ঘরে নানা আয়োজন ক'রে 

উপবাসে বসে আহি, অথচ সকাল থেকে তোমার দেখ! নেই! 

নারায়ণ। ওহে! আজ আমার জন্মদিন? দেখ দেখি, কথাট! 

আমার একেবারে মনেই ছিল না। আর থাকবেই বা কি কবে? 

সকাল থেকে হরিণট! য1 থুরিয়েছে, তাতে নিজের নামই মনে ছিল 
না। ভাগ্যিন্ রূপালী একটু সাহায্য কব্লে, তাই হরিণটা মাবা 
পড়লো; তা না হ'লে যে ব্যাপাব ঘটেছিল, আজ সারাধিনই হরতো 

বাড়ী ফেরা হতো না। 

মায়াবতী । আজ থেকে তোমায় শিকারে যাঁওয় বন্ধ করতে হবে। 

নারা়ণ। ওরে বাবা! সে আমি পারবো না। আমি বরং 

বাড়ী আসা ছাড়. তে পারি, তবু শিকারে যাওয়া! ছাড়তে পারবো ন|। 
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কল্যাণী। কি ক'রে ছাড়বেন বলুন? সেখানে যে মধু আছে 

নারায়ণ। সত্যি কথ! কল্যাণি! বনেব খাটি মধূ বড় চমতকাব। 

জান মা, আমি মন্ খেতে ভালবাসি ব'লে বপালী বোজ 'মীমান্ছিব 
কামড় সহ কবে আমাব জন্য বন থেকে মধু এনে রাখে। মধু 

খাবে কলাণি+ ঠিক অঃ: । কাল আমি তোগায় এক হাড্ডি খাটি 

মধু এনে দেবো। 

মাধাবতী। বপালী কে” 

কলাণী। আপনাব ভাবী বৌমা__ 
নাবামণ। হ'সিরাব। (চালক আঘা । 

মায়াবতী । নারান্ণাঁসংত । এত সাতস তামা, আমান সামনে 

তুমি কল্যাণীকে চাবুক মার * 
নাবায়ণ। ত্বামাব সামনে অন্তান কৃথ। বল্লেই চাবুক খেতে হবে। 

কল্যাণী। নূপালীকে যে আপনি ভালবাসেন, একণ। অস্বীকার কব্তে 
পারেন? 

নারার়ণ। চুপ ব৭, আর 'একট। কথ। বল্লে চাবুকেব সঙ্গে 

তোমাব পিঠেব চামডাটাঁও ভুলে নেবে | 

মারাবনী। নাবাসণসিহত ! "হামার 'এ দদ্ধত্য আমি সহ্ধ কববে। 

না৷ 

নারানণ। সহ কবতে ন। পাব, এখান “থকে চ'লেবাগ। 

কল্যাণী। আপনর আশীর্বাদ আমি কেন নিতে চাইনি, এখন, 

বুঝতে পাব্ছেন রাণি-মা? যুবরাজের মনে আমাব স্থান নেই। ওক 
হৃঘয়-সিংহাষন জুড়ে বসে আছে অলী মেবে বপালী। রূপালী শুকে 

শিকারে সাহাষ্য করে, রূপালী শুঁকে বন থেকে মধু এনে দেষ, 

রূপালী শুর সেবা করে। আপনি আর অপেক্ষা! করবেন ন। মহারাণি ! 
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আপনার ছেলে ধাকে ভালবেসেছেন, তাকেই আপনি বৌ ক'বে 
থবে 'নয়ে আম্বন। তাতে আপনি শান্ত ন! পলে৭ উনি সোয়ান্টি 
গাবেন। 

| প্রস্থান । 
নারাযণ। আবাব এ কথা! ( চাবুক মাবিতে উদ্ভত ) 

রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ । 

ব'"জখব। | খোকা 

নাবাযণ। কে?" রাজ্যেখবীকে দেখিন| স্থির হইষ। দাড়াইম। 

রহিল ) র্ 

বাুজাথরা । ছিঃ! ধেযেদেব মাবতে নেই, মেগ্নেবা' যে মায়ের 
াত। মেয়েদের মাবলে নিজেব মাকেউ মাব' হয়। চাবুক ফেলে 

গাও বাব! 

নাবায়ণ। (চাবুক পডিয়। “গল ) তুমি দক? 

বাজোশ্ববী। আমি ম।। আমি বাজবান্জেগ্বব'-- 

মারাবতী | নারী-_ 

বাজোশ্ববী । ন।--না, আমি [ভখবিণা | 

খামাধতী। ভুমি পণ ভুল কবেছ ভিখাবিণি! অতিথিশালাম 

বা, সেখ!নে ভাত কাপড় বিতরণ হ'চ্ছে। যুববাজেব পুণ। জন্মদিনে 

কেউ সেখান থেকে বিমুখ হ'ষে ফিবে যাবে না। তুমিও এলেই 

পাবে । যাও-- 

বান্োশ্ববী। আমি ভাহ কাপড়ের কাগালিনী নই মহাবাণি! 

আমি এমনি একটি সম্পর্দেব কাগাল। এমনি একটা মুখ বিশবছর 

বুকেব মধ্যে লুকিষে রেখেছি । তার জন্ত আমি অনেক লাঞ্ছন৷ 
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ভোগ বেছি । আমাব “সই ভারানে। সম্পদ অনেক কছে খজে 

পেয়েছি । (নারারণশিংহেব মুখচুক্ষন করিতে উদ্যত হইল ) 
মায়াবহী। ছুর হ'য়ে ঘা হুতভাগিনি! (গালে চড় মাবিল ) 
নারায়ণ । মা 

যার়াবতী । কোথাকার কোন ডোম-ডোগলাব “ময়ে চার ঠিক 

নেই। শরীবে কৃত রে'গ রয়েছে, তাই নিবে সনি ভালাই জানিষে 

আমার ছেলের মুখে মুখ দিয়ে চুমু খাচ্ছেন । স্পদ্ধ' বলিভাবি। য| 

যা আপদ, দূর হ'বে বা। 

রাজোশ্বরী । বাচ্ছি, আমি 'এগনই চ'লে বাচ্ছি। আ'মাবই অগ্তায় 

হয়েছে । দুর হতভাগি, 'এ "লে কি .হাঁব যে তুই তাব চমু খানি” 
তাকে “য তুই ডাকিনীর মভাশ্বাশখনে_ ষাট ষাট! ।খাক1 দে আমাৰ 

নেচে রমেছ্ছে । 

নাবাণ। আমাৰ ম। “তীমাকে “নব অপমান করেছে, "সঙ্গন্ত আমি 

তোমাব পাষে প'রে ক্ষমা চাই , আমাৰ অপবাপ্ধন* মাক $মি 

ক্ষ! কর । 

মারাবতী । নাবাষণসিংহ-_ 

বাজ্যেশ্ববী । খোকাখোক|-- 

নাবার়ণ। ন! মা! আজ আমি তোমাৰ ছেলে হ'তে পাবলাম 

নাী। আমি যেদিন রাঞ্জা ভবো, সেদিন তুমি 'এসো মা! তোমায় 
রাজসিংহাসনে বসিয়ে ষন্থানেব ভক্তি-অর্ধথা দিয়ে তোমাব সেব। ক'রে 

ধন্ত হবো । 

রাঙ্গোশ্ববী । খোক1-থাক1-- 

| প্রস্থান । 

নারায়ণ । মা, 'এ তুমি কি কব্লে মা! ছেলের মা হয়ে ছেলে- 
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হারা পাগলী মায়ের গালে চড় মারলে তুমি? মা! আমি লোককে 

চাবুক মারি ব'লে ভুমি আমায় কত উপদেশ দাও-_আদর্শ দখা ও, 

আব তুমি আমার ম| হ'য়ে এককথায় একট ভিখারিণীকে যদি 

মাব্তে পার, তাহ'লে আমি কাব আদর্শে গ'ড়ে উঠি ম।? 

মায়াবতী । আমি য| ভাল বুঝেছি কবেছি, তার জন্ত কাবও কাছে 

কৈফিরৎ দিতে পারবে! ন।। 

নারায়ণ। মা 

মায়াবতী । নারায়ণসিংহ !। আমি তোমায় দ্শমাস দশদিন গর্ভে 

ধাবণ করেছি, তোমায় লালনপালন করেছি, আব আজ এতধিন পবে 

আমার চেয়ে ওই ভিখারিণীই তোমার কাছে বড় হ'লে। 

নারার়ণ। ম।-ম|। আমাব কাছে ত্রমি স্বর্গাদপি গরীয়সী 

জননী। তামার "চরে বড এক্সগতে আমাব আর কেউ নেই ম', 

কিন্ত ক্ষণিকের দেখা ওই ভিগারিণীকেও আমি ভূলত্রে পাব্ছি না! । 
গুঁকে দেখে মনে হলো, ওব সঙ্গে যেন আমাব জন্ম-জন্মাস্তরেব সন্বন্ধ 

রয়েছে । ওই পাগলিনী_ওই ভিখারিণী ম। আমার জন্য বুকভর! স্লেহ 

নিয়ে যুগ যুগ ব'সে আছে। তুমি একবাব অন্থমতি দাঁও ম1, আমি 
ছুটে গিয়ে ওর বুক থেকে সবটুকু স্নেহন্ধ! লুটে নিয়ে আসি। ই 
সন্তানহার। মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আসি । 

মায়াবতী । না 

নারারণ। মা! 

মায়াবতী । নাবায়ণসিংহ ! তোমার জন্ত আমি অনেক ক করেছি, 

তবে ভুমি সেই অসহার শিশু থেকে আজ পূর্ণ যুবকে পরিণত হয়েছ । 
তোমার অনেক অপমান দৌরাম্য আমি হালিমুখে সহা করেছি শুধু 
তোমার মা বলে। আজ সেই তুমি আমার একমাত্র সন্তান হ'য়ে 
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আমার প্রাপ্য ভক্তি শ্রদ্ধা যদি ভাগ ক'রে দিতে চাও, আমি সইতে 

পাববে! না বাবা! আমাব প্রাপা আমাকে দিতে হবে। অন্তের ভাতে 

কোন অধিকার নেই। 

নবামণ। মা। 

মায়াবতী । ম] তোমাৰ দুটো! নয় শট নয়, মা তোমার একটা, 

সে ম। শ্রীপুর-রাঁজমহিষী রাণী মাধাবতী । 

| প্রস্থান । 

নারাষণ। হা হ্যা, ভমিই আমাব ম|। কিন্কু ওই ভিখারিণী--ও 

আমাব কে) গবজন্য কেন মনট। কেঁদে উঠে । উচ্ডে ভ"চ্ছে ছুটে 

গিষে ওব পা-তটে। জড়িয়ে ধবে চাৎকাব ক'বে বাল, ওগে| সম্তান- 

হাব! জননি, তোমার সন্তান মবেনি,ভামাব সন্তান ঘুমিষে আছে 

এই আমাবই মাঝখানে | 

ধনপতির প্রবেশ । 

ধনপতি। যুধরাজ! মহাবাঁজ আপনাকে বাজসভায় যেতে বল্লেন । 

শানাধণ। আমার শবীব ভাল নন, আমি এখন যেতে পাববে। ন1। 

পনপতি। মহ্াবাজেব আদেশ, আপনাকে যেতেই তবে । 

নাবাবণ। ন1 ভাই, আমি থেতে পাববে। ন|। 

ধনপতি। ভাই? যুববাজ। আপনি আমাষ ভাই বল্লেন! 

প্রাসার্দেব সবাই বলেন, আপনাব কাব প্রতিবাদ কধলে আপনি 

ঢানুক মারেন । 

নারায়ণ। ইয।--ভ্যা, এনপিন আমি সকলকে চাবুক মেরে এসেছি, 

কিন্ত আন্জ একট। ভিখাবিণীব কাতব অন্রবোধে আমাব ভাতের চাবুক 
মাটিতে পড়ে গেল। ্ 
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চতুর্থ দৃগ্ঠ। | স্পক্িচ্স্র 

ধনপন্তি। সে এখানেও এসেছিল? যাক্, পাঁগল। বাবাব দয়ার 

আমাব এখানে চাকরী 'ন €য়। সার্থক ভবেছে। 

নাবামএ। তাকে তুমি চেন? 

ধনপতি। চিনি। 

নাবাধণ। কোথায পাব ভাকে ? 

ধনপতঠি । সে আবার বাজপ্রাসাদে আস্বে । 

নাবাঘণ। ন।-_না, সে আব বাজপ্রাপাদদে আসবে ন।। আমাব 

ম| হাকে অপমান ক'বে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে | মায়ের 

জন আমি তার কাছে বছ খণে খণী হ'ষে গেলাম । যদি সে প্রাসাদে 

ফিবে না আসে, আমি কি কবে তাব খণ শোধ কবৃবে। ভাই ? 

লীভ। 
পনপতি | 

গে পণে গিষাছে চলি, 

তলে নাও তুমি পথ "তে তার পদধুলি ॥ 

নারাষণ। নানা, শুধু পথেব ধূলিতে আমাব মন ভববে না 

গ্পুন্ব্ গীভ্ডাৎুস্ণ | 
ধনপতি ।-- 

মন যদি চায়, 

শ্নে। ন। কাহাবও মানা, 

দ্রভাতে ধবিয! পা-ছুটি তাহ।ব 

চেয়ে নিও ধু ক্ষমা; 

গ্র।ণভরে দিতে আশিস্ তোমায 

চেষে আছে মীখি মেলি ॥ 

নাবাম়ণ। সে যদি বাজপ্রাসাদে ফিরে না আসে, আমি কোথায় 

তাকে খজে পাব ভাই? 
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স্পন্সর [দ্বিতীয় অঙ্ক । 

গ্পুহ্ব্থগীভাহস্শ। 
ধনপতি ।-- 

তুমি কি খু'জিবে তারে, 

সারাটি জীবন খুঁজিছে তোমায 

পথে পথে খুবে, 

আছে কত কথা-_-ন1 বলার বাধ।, 

তোম।বে ন! বলি ববে না ভুলি ॥ 

শাবায়ণ। সত্য বল্ছো, আমাকে সে ভুলবে না ? 

ধনপতি। সত্য বল্ছি যুবরাজ, আপনাকে সে ত্রলতে পাবে ন|। 

আপনার কাছে তাকে আম্তেই হবে। 

নাবাযণ। একবার যদি আমি তাকে হাতে পাই, আব ছেডে 

দেবে! না। তাকে চিরদিনের জন্য বন্দী ক'বে রেখে দেবো 

ধনপতি। যুববাজ-_ 

নারায়ণ। কাবাগাবে নয়- মন্দিরে বন্দী ক'রে রেখে দেবো আমাৰ 

সতর্কদৃষ্টির মাঝখানে । সেখানে প্রতিদিন প্রভাত সন্ধ্যা আমি হাব 
পাষে পুষ্পাঞ্জলি দেবে! | ফুলমাল। দিয়ে তাকে এমন শক্ত ক'রে বেধে 

রাখ বো--যাতে সে আমার ধাকি দিয়ে পালিনেে বেতে পাববে না। 

[ উভবেব প্রস্থান । 
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তৃতীয় অস্ক। 
অহ লুস্থ্য ॥ 

বাঘাব কুটির । 

কলসীকক্ষে রূপালীর প্রবেশ। 

বপালী । সকাল থেকে তিনবার জল ফেলে নী থেকে জল 

আন্তে গেনুম, পোড়ীকপালে একবাব কি আজ কুমাব বাহাত্রবেব 

দেখ পেনুম গা! অন্যদিন এতক্ষণ কতবাব ঘোড়। ছুটিয়ে এখান 

দ্িষে বান। আন কোন্ অনামুখোব মুখ দেখে উঠেছিলুম কে জানে। 

বিধুর প্রবেশ । 

বিদু। কি বে দিদি, কই যে আদ হবদম নদী পেকে জল 

তুল্ভিস? ব্যাপার কি? 

রূপালী। এই দেখ. ন। ভাই, কলসীটায় প। লেগে গেল। বাব৷ 
গুরুজন, জল খাবে, তাকে তো৷ আব পাঁ-লাগ। জলট। খেতে দিতে পাবি 

ন।; তাই আবার একবার গিয়ে জল নিয়ে এনুম । 
বিধু। এ তো দ্বার হ'লে, ফের গেলি কেন? 

বপালী। কলসীতে ঢাক। দিতে ভূলে গেছনুম, তাই পোকা 

পড়েছিল । 

বিধু। এবার যে নিয়ে এলি, ওতে কিছু পড়েনি তো? 

ব্পালী। না, এবার ভাল ক”রে ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসেছি । 

বিধু। ভুল কব্লি দিদি_তুল কব্লি। এবারেও ঢাক! খুলে 
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প্পল্ভিক্ষ্ধ | ভতীয় অন্ক। 

বাখলেই ভাল কব্তিস। আবার কিছু পড়ে যেতো, ক$ইও নদীর 

ধারে বাবার স্রযোগ পেতিম্। 

বপালী। বায! তোকে আব পাকামেো কব্তে হবে না । 

বিপু। তিনবার কেন দিদি, তিনশ বার জল ফেলে জল আন্তে 

গেলেও আজ তুই কুমাব বাহাদ্রবের দেখ! পাবি ন1। আজ সে এধারেই 

আসেনি । 

বপালী। আমি কি কুমাব খাহাঁতবকে দধেখবাব জঙ্গ (গছলুম 

নাকি? আমি তে।_ 

বিপু। ক্লুই বন্তই সামলাতে ঘাস দিদি, 9 আব হয় না। কই 

ধর। পড়ে গেছিন্। 

বপালী। বেশ করেছি, ভোর তাতে কি? 

বিধু। আমাব আব কি, তবে হোব ববাতে কলাটি। 

প্ূপালী । এইবাব "মবে আমি "তার হাড় "ভঙ্গে দেবো! । (মাবিতে 

উদ্ত হইল ) 
বিদু। ওরে বাব বে -_মেবে ফেল্লে বে_ 

রাঘবের প্রবেশ | 

রাঘব! আহা, ছোট ভাইটাকে মাব্ছিস কন রে? 

বিপু। দেখ ন| বাবু, দিদি শুধু শুধু আমায় মাব্তে আস্ছে। 

কুমার বাহার আজ এধারে শিকাবে আষেনি, তা আমি কি কব্বেো ? 

আমি কি তাকে আস্তে বাবণ ক'বে দিয়েছি ? 

বাঘব। নাঁ-_না, 'তুই বাঁবণ কব্বি কেন? সে নিজেই আসেনি। 

বিদু। তবে তুমি বিচার কবে দাও, কেন ও আমার তেড়ে 

মারতে আসে ? 
(৭৬ ) 



প্রথম দৃগ্ঠ । ] স্পন্লিচল্স 

বপালী। বেশ কবেছি, মাব্তে গেছি। 'একটা কাজের নামে 

খোজ নই, কেবল কাঁভি কাঁডি গিল্ছে, আর সারাদিন গুলড'।ড। 
পিটে বেডাচ্ছে । 

বিধু। বেশ ক্বেছি গুলচাড়| পিটেছি, তোর তাতে কি? তুই 

সকাল থেকে কি কাজ কবেছিস্আমি আনি । কেবল জল-__ 

রূপালী । আব একট। কথ! বললে তোব খাএয়। বন্ধ ক'বে দেবো। 

বিধু। হোব খাবার হাম্ নেহি মাধত|। হাম্ মরদ বাচ্ছা, 

খাটুকে খায়েগ!। তোর নসিব মে অষ্টবন্ত]। 

বপালী। তবে রে হতভাগ। । 

বিধূ। মাব না, মাব্$ মেরে একবাব দেখ না। আমি বাবাকে 
ব'লে ভিবকুটি ভাঙ্রডি। 

বপালী | য।-_ঘা, বল্গে ব। 

বিপু। ঠিক আছে। এই আমি বাবাব কাছে চল্লুম। ওগো 
বাব। 'গ|, দিদি আমাম মেবে পিঠ ফাটিয়ে দিয়েছে গে। ! 

| কাদিতে কাদিতে প্রস্থান । 

রূপালী । কি বে, হ! ক'বে দাড়িযে কি দেখছিস? 

রাঘব। দেখছি, রাগলে তোকে বেশ দেখাব । 

বপালী। তুই বুঝি এতক্ষণ আমাকে দেখছিস? 

রাঘব। আর কি করি বল্? তোর! ভাই-বোনে ঝগড়া কব্ছিস, 
আমি মনেব স্থখে সেই ফাকে তোকে একটু দেখে নিচ্ছি। 

রূপালী । তারপর তোব খবর কি বল্? 

রাঘব। খবর ভাল। 

রূপালী । কি রকম ভাল, বল্ শুনি। 
রাঘব। বল্ছি; কি খাওয়াবি আগে বল্ । 
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প্পক্লিলঝ্ঞ [ তৃতীয় অঙ্ক। 

রূপালী । মনের মত খবর হ'লে ভাল জিনিস খেতে পাবি । 

বাঘব। ঠিক? 

রূপালী। ঠিক। বল্্কিখবর? 

বাঘব। যুবরাজের সঙ্কে কল্যাণীর বিষে ভেঙ্গে দিলাম | 

বপালী | কল্যাণী এখন কোথায় ? 

রাঘব। এখনও সে রাজবাড়ীতে আছে। 

বপালী। দূর। তুই কোন কাজেব নোস্। কল্যাণীকে তুই 
বাজপ্রাসাদ থেকে সরাতে পাব্লি না? বুঝতে পাব্ছি, আমার চেয়ে 

কল্যাণীকেই বেশী ভালবাসিস্। 
বাঘব। মাইরি বল্ছি, আমি তাকে একটুও ভালবাসি না। 
রূপালী । তবে তুই কল্যাণীকে রাজবাড়ী থেকে সরাতে পাবৃছিস 

না কেন ? 

রাঘব । আহা, সরাসরির কি আছে? যুবরাজের সঙ্গে তার 

বিয়েটা! ভেঙ্গে দিলেই হ"লে।। সে কাজ আমি সেরে ফেলেছি। 
এখন মন খুলে তুই আমার সঙ্গে একটু প্রেম কর্। 

বপালী। অত সহজে হবে না চাদ! কল্যাণীকে বেধে এনে 

আমার কাছে হাজির ক'রে দিবি, তবে আমি তোর গল! জড়িয়ে 

ধরে প্রেম করবে! । তুই কল্যাণীর সঙ্গেও প্রেম কর্বি, আর আমাকেও 

ঝুলিসে রাখ.বি, ওকাজে আমি রাজি নই। 

রাঘব। শোন্--শোন্, একটা কথ] বলি শোন্। 

রূপালী । দূর-_ দুর, আমার সঙ্গে প্রেম কর] তোর কর্ম নয়। 
তোর সঙ্গে ভাব ক'রে ভুল করেছি। যেমন আড়ি ছিল, থাকলেই 
ভাল ছিল। এখন আবার তোকে স্ুুল্তে দিনকতক কেঁদে মব্তে 

হবে দেখছি। 

€ 9৮ ) 
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রাঘব। আচ্ছা, কি ক'রে কল্যাণীকে রাজধানী থেকে সরানো 

যায়, তুই একট! যুক্তি দে। 
রূপালী । তোর মাথায় একেবারে গোবর ভরা । অবস্তিপুররাজ 

আমাদেব ফিবিয়ে নিয়ে যাবার জু) শ্রীপুর রাজা আক্রমণ কব্তে তৈরী 

হ'য়ে আছে। কেবল আমাব বাবার জন্ত সোজ। পথ দিয়ে আনতে 
পাব্ছে না। তুই গুপ্তপথ দিয়ে গিয়ে মহারাজ চণ্সিংহকে ডেকে এনে 
এ রাজো একটা তুমুল কাও বাধিয়ে দে। 

রাঘব । তারপর--ব'লে যা_ব'লে যা। 

রূপালী । 'তারপব এ রাজ্যের রাজা দেওয়ান, রাজপুরুবগণ সকলে 

যখন যুদ্ধে মেতে থাক্বে, তুই তখন কল্যাণীকে রাজধানী থেকে পাচার 

ক'বে দিবি। 

রাঘব। হ্য, এ একটা! ঘুক্তি বটে। 

বূপালী। দেখ, আমাব মত একটা জংলী মেয়ে যাজানে, তুই 

তাও জানিস্ না। 

রাঘব। তুই মেষেমানুষ? দূর, আমি দেখছি তুই পুরুষমাগুষের 
বাবা । 

বপালী। বাঃ__(রাঘবের গালে ঠোন! দিল ) 

বাথব। হায় হাক! 

শা মরাওয়ের প্রবেশ । 

গ্ামরাও। বাঘা বাড়ীতে আছ নাকি? বাঁঘা-- 

বপালী। ন1, বাব। এখনও বাড়ী আসেনি। 

শ্বামরাও। (রাঘবকে দেখিক়। ) আরে, তুমি ? যেখানে যাই তোমার 
সঙ্গে দেখ! হয়ে যায়, ব্যাপার কি বল দেখি? 
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রাঘব। আপনার সঙ্গে আমার কেমন জ'মে গেছে মামাবাঁবু। 

শ্যামরাও | শেষেরটা এখনও বাধ থাকৃবে। তোমার ম! এখন? 
আমায় নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াষনি। 

বাঘব। মাকে আমি আপনাব কথ। বলে কষে ঠিক ক'রে 

রেখেছি । এখন আপনি শুদু একটু দর। ক'রে গেলেই সব মিটে মায়। 
এখুনি চলুন, আমি আপনাকে সঙ্গে ক*বে নিয়ে বাচ্ছি। 

গ্রামবা৪। তুমি এখন যাবেকি কবে? তোমাকে এখন এখানে 

শ্রীমন্তীব মানভগ্তন কবতে হবে বে। 

বাঘব। নানা, ওসব কিছু নস । আমি 'এমনি এসেছিলাম । 

স্তামরাও। 'ওকথ। বল্লে কি আমি শুনি, আমি যে 'ওকা 
ধুবন্ধর “5! ওই চাদবদনীদেব মুখে ভাসি দেখ বাব জগ্য বাপের সর্বান্ব 
ওদের পামে সপে দিষে নিশ্চিন্ত হ'বে এখন "বানের বাড়ী 'এসে 

ভাত খাচ্ছি। 

রাঘব। ও, আপনি আমাদেব দলেরই লোক । 

ম্তরামবাও। ঠিক তোমাব দলের নই। তুমি আমার '৭পর নাঁ9। 
তুমি একটি লগনটাদা ছেলে হে! যেখানে বাও, 'একটি ক'বে শ্রীমতী 

তোমাব ভাগো জুটে যায! জোয়ান বয়সে সব জায়গায় শ্রীমতী জাট। 

ভাগ্যেব কথা । 

রাঘব। আহা, দুঃখ কব্ছেন কেন? আমি আপনার একটি 

শ্রীমতীর ব্যবস্থ। ক'রে দিচ্ছি। 

গ্তামরাও। নাবাবাজি, আর নয়। 'ওকাঁছে আমি পেনাম করে 

ইস্তফা দ্বিয়েছি। আণীর্ধাদ করি, তুমি এখন দিনকতক মনের সুখে 

ভোগদখল কর । 

রাঘব। আপনি বেশ রসিক লোক । 

€ ৮০ 9) 



প্রথম দৃশ্ত | ] স্পভ্রিচক্স 

শ্রামরাও। আব কিকরিবণ? সর্বান্থ শুইয়ে ওই মুলধনটি নিয়ে 
ফিবে এসেছি । 

বপালী। আপনি বুঝি যুববাঁজের মাম? 

বাদব। হ্্য! রূপালি। তুই মামাবাবুকে একটু খাতিব-য্ন কব, 
আমি এখুনি ঘুবে আস্ছি । 

বপালী। শুধু শুধু ঘুবে এলে হবেনা। একেবারে কাজ হাসিল 

ক'বে আস্তে হবে। বদ্ধি না পাবিস্-- 

রাঘব। ইস্! ( ইসাবাধ চুপ করিতে বলিল ) 

বপালী। 9। (সংঘত হইল) 
রাঘব। মামাবাবুঃ আপনি অনেক ঘোরাঘুবি করেছেন, 'এখন 

এখানে একটু বিশ্রাম ককন; আমি আস্ছি। 

হ্ামরাও। শোন শোন। আমাকে “দখেই তুমি স+রে পড়তে 

চাও কেন বল দেখি? আমি “তামাব সামনে এলে “তামার কি কোন 

অন্বিধ! হয় বাবাজি ? 

বাঘব। নানা, ত। নব। জানেন তো আমি কাজের লোক, 

তাই কগাব “চয়ে কাজটাকেই আমি বেশী ভালবাসি । 
্যামরাঁও। তুমি যে কাজের ছেলে, ত। আমি দেখেই বুঝে নিষেছি। 

তা আবার কোথায় জিয়ানো কই মাছ খেলাতে ঘাঁচ্ছে। বাবাজি ? 

বাঘব। নানা, ওসব কিছু নয়। একট। বিশেষ জকরী কাজে 

বাচ্ছি। হ্যা, আপনার আঙ্ আমাদেব বাড়ী নেমতন্ন থাকলে! । 

ম। আপনাব অন্ত রপন।বাম্না কর্ছেন। আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, 

আমি ফিরে এসে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবো । আচ্ছা, নমস্কার | 

[ প্রস্থান। 

গ্তামরাও। রাঘব ছেলেটি বড় ভাল, নয় গা জংলী মেয়ে ? 
৬ 0৮১) 
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রূপালী। আপনাব হচ্ছেন ভদ্রলোকের ছেলে, আপনাব। কি খারাপ 

হ'তে পারেন বাবু? 

ামবাও। বাঃ-বাঃ, তুমি দেখছি 'ওর উপরে বাঁ৭_- 

বপালী। কেন? আমি কি কিছু খাবাপ কথা৷ বলেছি? 

বাঘার প্রবেশ । 

বাঘ।। হ্্য। রে, বপালি, বিধেকে তুই মেরেছিস্? 

রূপালী । ন। বাবা, মারিনি__ 

বাঘা। আরে, কে ও? মামাবাবৃ* পেন্নাম হই। আপনি সত্যি 

সত্যি গরীবেব ঘবে পায়ে ধূলে। দিলেন? 
ম্তামবাও। তুমি সেদিন বাজবাডীতে অত করে নেমতন্ন ক'বে 

এলে, ন। এস কি থাকৃতে পাবি” নাও, কি খাগধাবে এবার 

খেতে দাও । 

বাঘ।। ওদিকে আমায় ঠকাতে পাব্বে না মামাবাবু! আজ 

একট। মস্তবড় বব। মেবে এনেছি । তুমি কত খেতে পার দেখে নেবো। 

ওরে বপালি, ব।--যা, শীগগিব ববাটাকে কেটে-কুটে তৈরী ক'বে 

ফেল্। যুবরাজের মাম1-_মহাবান্গেব সম্বন্ধী। এবাজোব -সব! মানী- 
লোক। তুই ভাল ক'রে খাতিব-ননতর কবে গনাকে খাওয়াবাব 

ব্যবস্থ। কৰ্। 

রূপালী । তুমি তে! একসঙ্গে সব ব'লে গেলে, উনি ভদ্রলোকেব 

ছেলে, জত্লী ছোটজাতের ঘবে খাবেন কেন? 

বাঘ!। 91 তাও ভে! বটে! হ্্য। মামাবাবু! আমাদের বাড়ী 

তুমি খাবে নাঃ 

ঠামরাও | ভাল খাবার পেলে খেতে পারি । 
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বপালী। ছোটজাতের ঘবে খেলে আপনার জাত বাবে না? 

ঠামবাও খাবাব সমম আমি জ্রাতটাত মানি ন!, ভরিজন ত'ষে 

যাই। 

নূপালী। আমাদের বাডী “খলেই আপনি আমাদের জাত হ*যে 

যাবেন। 

গ্রামবা9। 1 তই হবো; তবু মাচা খাবার আমি ছেড়ে যাবে না। 

বাঘা । বাদ্্-_বাস্, আব 'কান্ কথা। উনি যখন বাজী হয়ে 

গেছেন, ই তখন ববাট! তাডাতাডি তৈবী কবে কল্। 
বপালী। এই যে যাচ্ছি বাবা । 

| প্রস্থান । 

গ্রামরাও। বাঘা, .তামার “মমেটি “বশ চালাক-চহুর 'দখছি। 
বাঘা। ও সবই আপনাদেব আশীর্বাদ বাবু! ওই মা-মব। 'ময়েটাকে 

নিয়েই হয়েছে আমাব যত জাল।। ওব ইজ্জৎ বক্ষা কব্ৃতেই অবস্তি- 

পুব বাজ্যেব সাতপুরুষের বাস্থভিটে ছেড়ে এই জঙ্গলে এসে বাস কর্ছি। 

গ্রামবা9। .কন? তোমাদেব অবস্তিপুব বাজা অবাজক নাঁকি ? 

বাঘা। অবাজক নব, বাজ| আছে; তিনি নাষে মাত্র রাজা!। 

আসল বাজ! তাঁব শালা সেনাপতি বীববল। আগে রাঁজাব ভাই 
ধীবসিংহ সেনাপতি ছিলেন, ইাঁব আমলে আমরা রাম-বাজন্বে বাস 

কবেছি। মহাবাঁজ বুড়ে! বধসে বিয়ে ক'বে ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে 
শীলাকে সেনাপতি ক'রে দ্বিলেন। ভাব অত্যাচাব সইতে না গেরে 

দেশ ছেড়ে চলে এলুম | 

্যআামরাও। তোমরা তাব অতাঁচাবেব প্রতিকাব কৰ্তে পাব্লে না? 

বাঘা। প্রতিকাব কব্তে পাব্তুম বাবু! তাৰ মত একশোটা 
বীবকে আমি একাই সাবাড় ক'বে দিতে পাঁব্তুম, কিন্ত তারপব ? 
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শ্তামবাও। ও, মরণেব ভষে তোমবা পালিয়ে এসেছ ? 

বাঘা । আমরা মরণকে ভম করি ন! বাবু, ভয় কবি আমাদের 

মেয়েদেব ইচ্জং নষ্টেব জন্ত। আমবা গরীব লাক, মাঠে-ঘাটে ক্ষতে- 

খামাবে থেটে খাই। সব সমদ তো! আমব1 ঘরে ব'সে থাকৃতে পাবি 

না; সেই সমব শন্নতানেবা বি আমাদেব মেয়েদেব 'বেইজ্ৎ করে, 

তখন কি হবে? 

গ্ামবাও। হ্যা, এ একট। কগ। বটে । তোমাৰ 'মধেটি বড 

হয়েছে তো, বিষে দ্াওনি কেন? 

বাঘ।। মা-মব। আছবে “ময়ে; আমাদেব জখলী ঘবেব ছেলে 

গর পছ্ছন্দ হয় ন| বাবু! তাই এব বিয়ে হয়নি৷ 
গ্তামব(9 | এখানকাব বন ছেলে ছোঁকৃবা যে “তামাব বাডী যাঁতাসাত 

কবে? 

বাঘ|। জানি বাবু, আমি সখ জানি, আব 'এ9 জানি, এ 

রাপ্জ্যর রান্ষার কড়! শাসনেব ভরে "কউ আমাব মেরেব উপব 

অত্যাচার কবতে সাহস পাবে না; আর কোন ছেলে-ছোক্বা যদ্দি 

জোর ক'বে গর গায়ে হাত লাগাম, ওব হাতেই ?স মার ".থষে মববে। 

-বিধুর প্রবেশ । 
বিধূ। বাব।! বাবা! দেখবে এস, একদল £সপাই এদিকে 

আস্ছে। 
বাঘা। সেপাই? কাধের “সপাই রে? 

ধনপতির প্রবেশ । 

ধনপতি | অবন্তিপুরেব সেপাই। হ্ঠাৎ আক্রমণ ক'বে তোমাদেব 

বন্দী কব্তে চায়; আর চায় মীরপুর অধিকার কব্তে । 
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গ্রামরাও । বাঘা, এখন কি-কব্বে ? 

বাঘা। ভয় নেই বাবু! আমব। নেচে থাকৃতে এ রাজোর এক 

কণ। মাটিও শশতানদের অধিকাব কবৰতে দেবে | ন|। 
গ্রামবাও। অস্ত্রধারী .সপাইদেব সঙ্গে লড়াই কব্রবাধ মণ্ত অস্ত 

শষ তোমব! কোথা পাবে? 

বাঘ।। এখন আমব। আমাদেব জংলী অস্ত্র দিয়ে €ধের ঠেকিয়ে 
বাখছি। আপনি থাগগিব মভারাজকে ফবাদ ধিন এখানে একদল 
সৈশ্ত পাঠাতে। 

ধনপতি। উনি যধি মহারাজকে সংবাদ ধিতে খান, ত্তবে যুব- 

বাজকে বক্ষা কববে কে? 

বাথা। যুববাজ? ফোথাষ যুবরাজ ? 

ধনপতি। দক্ষিণ জঙ্গলে শিকাবে 'গছেন। 

বাঘ।। অবস্তিপুবেধ ৬সপাঁইর। কে।ন্ পথ দিয়ে আস্ছে ? 
ধনপতি | দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দ্িয়ে। 

গামরাও। সব্বনাশ! দক্ষিণ-পশ্চিম পথ দধিদে এসে ওব। বি 

'একেবাবে দক্ষিণ দিক চেপে দীড়ার, তবে তে। যুববাজকে ফিবে পাওয়া 
যাবে না। 

বাঘা। যুববাজেব জন্য ভর নেই বাবু, তাকে আমি ফিরিষে নিয়ে 

আ'স্ছি। 

গ্ামরাও। তুমি এক! যুবরাজকে ফিবিষে আনতে ঘাবে? ওবা 
যর্দি তোমাষ হাতে পেজে বন্দী কবে ৮ 

বাঘা। তাব আগেই তো ড-দশটাকে আছড়ে মেরে “ফল্বো, 
তাবপর ঘ। হয় দেখা যাবে । 

গ্তামরাও। এট কিন্তু তোমাদের হিসাবের কথ৷ হচ্ছে মা । 
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বাঘ! । আমব। জখলী ভাত বা। ব! ভাল বুঝি, তাই কাব, 

অত হিসাব-নিকাশের ধাব ধারি ন;। 

হ্রামবা9। মনে -বখে। বাঘ, আজ তোমাব উপব মক্গাবাছ্ 

শিবসিংহের একমাত্র পুলের জীবন শির কবছে | 
বাঘ৷া। আব আপনিও .জনে বাখন বানু, এই আলী বাঘ' 'নচে 

থাকতে ধুববাক্ষেব -কান ক্ষতি হ'তে -দবো না। 

'গামবাও। বাঘ।-_ 

বাঘ।। আমব। জংলী ছোট জাত, কেউ নরদি “কানদিন আমাদের 

উপকাব কব, আমবা কানন তাৰ অপকাব কব না। গত 

জন্মে পাপেব ফলে এই জন্মে "ছাট ঘবে অন্মেছি, ভাই এ জন্মে 
এমন কাঙ্দ কব বাবে, নাত£ পবক্ষন্মে আব ছাই ভন জঅন্মাত 

ন। হর। 

' প্রা্থান। 

পনপতি। আপনি বাজধানাততি গিনে মহাবাজকে সংবাদ দন । 

আর আম ধুববাজ ন। আস] পর্যান্ত এইখানেই অপেক্ষা কবি । 

গ্রামর!ও। ন! ভাই, তুমি রাজধানীতে গিষে মহাবাজকে সবাণ 

দ্বাও, আমি এখন এনমন্তন্ন খতে বাচ্ছি | 

ধনপতি। আপনি যুধরাঞেব মাম। ভানে তান এই বিপবের 

সমর নিশ্চিন্তমনে .নমন্তুল খেতে নাবেন ৮ 

গ্রামরাও। আমি এবা'জোব বাজে “লক, তাই কা্জর সমন বাজে 

কাজই ক'রে গাকি। 
ধনপতি। মহারাজ এ কণা শ্বন্লে আপনাব উপব খুব রাগ কখ্ণেন। 

হ্ামরাও। রাগ করেন, নিজ্েব ঘবের ভাত বেখা ক'বে খাবেন, 

তার রাগেব ভয়ে আমি তো আর নেমন্তন্ন ছাড়তে পারি না। 
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বিধূ। আজ তে আমাদের ঘবে আপনাব নেমন্তন্ন বষেছে, বদি 

খেতে চান, এইখানেই খেয়ে মান। 

শ্যামবা9। দুর-_দুর, তোঁবা কখন €ই ববাব ডান্ল| বাঁধবি তবে 
খাবে? সেখানে আমাব জগ্ঠ কালিন। পোলাঁ9 সব রান। হ'য়ে পডে 

আছে। শুধু মাগযাব জন্য খানা ভ'চ্ছে না। আগে আমি পাক। 

নেমন্তর। সবে আসি। (তোদের বাড়ী পরে একদিন এসে পেটছবে 

খেষে ঘাবে।। প্রস্থান । 

ধনপতি | 'এ ভদ্রলোককে ঠিক বুঝতে পাবলাম ন। যুপবাজেব 

এই বিপদেব সময় উনি 'নমস্তন্ন 'খতে "গলেন । 

বিপু । ৪ একেবারে বাজে লোক। আমাব ব।বৃদ্ধি আছে, ওর 

চা নই। ধন্পতি-দা, ভূমি মহাবাঙগকে সংবাদ দ1€। আমি 

যুববাজেব মঙ্ুলের জন্য ভগবানকে ডাকি । 

ধনপতি। ডাকু ভাই, প্রাণ ভ'বে ভুই ভগবানকে ডাকৃ। একদিন 

বেমন শিশু প্রঙ্লাদের "ডাকে তাকে মর্ডোন মাটিতে 'নমে আস্তে 
ভয়েছিল, আজ “তমনি যুববন্দেব মঙ্গলে জগ কই ণ্টাকে “কে 

ডেকে এই মন্দের মাটিতে নামিয়ে নিষে আঘ। 

বিপু । ধনপতিষ্ব। 

ধনপতি। ওবে খিধু, ভগবান যদি মানুষকে দয়' না! কবে, মানুষ 

এক মুহ্র্ভ9 বাচতে পারে না। | প্রস্থান । 

লী | 
বিল ।-_ 

নোম এক ল। ওগো ভগবান । 

শা (দস তোমার ম হম। অপার 

ভুলিয়াছে নবে তব ন।মগান ॥ 
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মনে ভাবে যার। সবার সেরা, 

দেখাও 'ত।দেব কিছু নয তারা, 

তোমাবই চক্রে চলিছে বিশ্ব, 

সবে তোম।র চবণ-বেণুব সমান ॥ 

| প্রস্তান । 

দিভ্ডীজ কুশ্য | 

অবস্তিপুর-_ শিবিব। 

চগুসিংহ ও বীরবল। 

চগসিংহ। পথ পেলে ন|? 

বীববল। ন! মহাবাদ! সারাদিন থুবে ঘুরে কোন গুগ্ুপথেব 

হদিস কব্তে না পেরে মীরপুব জঙ্গলেব দক্ষিণ-পশ্চিম পথ দিনে 

কিছু সৈশ্ঠ পাস্গিয়ে দিরেছি। 

চগুসিংহ। সেকি! ওখানে যে বাঘ। রয়েছে ? 

বীববল। ত্তাকে বেধে আন্তেই সৈন্য পাঠিয়েছি । 

চগডষিধহ তাকে বাধবাব আগেই তোমার সৈম্তগণ যে মরে ভূত 
হ'য়ে যাবে। 

বীরবল। বাঘাকে বদি আপনার 'এত ভয়, তাকে ডেকে এনে 

কুল তুলসী দিরে পুজে1 ককন । 
চগুসিংহ । এ কাজেও তোমায় পাঠানে। ভুল হযেছে । 

বীববল। সব কাজেই যদি আমান পাঠানে! ভূল হয়ে যাষ, 

বে এখনও আমাৰ কাজে বহাল বেখেছেন কেন? জবাব দিয়ে দিন। 
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চগুসিধহ । তোমাকে, বহাল বাখার চেষে অবাব দেওয়া আবও 

বিপদ । 

বীরবল। আমাকে অবাধ দিলে আপনাব কোন বিপদ নেই। 

আপনাব মুখেব একটি কথা পেলেই আমি ঘবেব ছেলে ঘরে চ'লে বাবো। 

চ'গুসিং্হ | ডাবপর তোমাম জবাব দিষেছি শুনে ভোমার বোঁন 

যখন আমাব উপব বিগডে গিয়ে বণচণ্তী মুন্তি ধাবণ কব্বে, তখন 

ঠাল। সামলাবো কি কবে? বপের মোহে ভোমাব বোনকে বিষে 

কাবেই এই বিপদে পড়েছি। ভাব জন্ধ তোমার ছাডতে৪ পাবি 

ন।, বাথ তেও পাবি না। 

বীববল। তাৰ মানে আমাব বোনেব খাতিরেই আপনি আমায় 

চাকবী দিয়েছেন । আমার নিজেব কোন “যাগ্যত। নেই ? 

চণ্ডসিংত । মোটেই নয। কমি হ'চ্ছো এ রাঁজোব সেব! অয্োগা 
ব্যক্তি। 

পীববল। ঠিক আছে, আমি এখনই গিনে ধিধিকে সব বল্ছি__ 
চগুলিংহ | জব্বনাশ ! তাকে এসব কা কিছু ব'লো৷ ন।, তাহ'লে 

মুণ্ডপাত হযে বাবে। 

খীববল। আপনি আমাঘ বীতিমত অপমান কবেছেন, এ আমি 

সইবে। না। 

চগুসি-্ | ভুমি শুধু অযোগ্য ন৪--একেবাবে অপদার্থ । 

বীরবল। তার মানে ? 
চণ্ডসিংহ। মানে- শালা-ভর্নীপতির ইয়ারকি বোঝ ন1? 
বাীববল। কাজেব কথায় আমি ওসব ইয়ারকি মোটেই ভালবাসি ন|। 
চগডসিংহ । আচ্ছা, আর কখনও কিছু তোমায় বল্বে। না। 

বীরবল। আপনি তো আমায় অযোগ্য বলেই ফেলেছেন । 
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আর বলতে বাকী রেখেছেন কি? আমার ইচ্ছ! হচ্ছে যে, এখনই 
একট! বড় কাজ ক'রে প্রমাণ ক'বে ফেলি “ষ, আমি এ বাজ্যোব 

সেরা যোগা ব্যক্তি । দিন, কি কাঁজ দেবেন দিন। 

চগুসিং | উপস্থিত তামার দেবাৰ মত মোগা কাজ খুজে 

পাচ্ছি ন। 

বীববল। কন? শ্রীপুবরাজ বন্ধুভাবে বাঘাকে ফিবিবে দিলে 

না, উপবন্থ আপনাব মীবপুব জঙ্গল অধিকার ক'রে নিলেন। এখন 

আর লুকোচুবি ন ক'রে প্রকাগ্ঠে ভাব বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ] করুন । 

চগডসিং | প্রকাশ্টে আক্রমণ কবতে হ'লে সামবিক নীতি অন্রসাবে 

শ্রীপুববাজকে পুর্বে জানিয়ে দিতে ভবে । 
বীববল। ভাল কথ!। আমি এখনই শ্রীপুববাঞ্জেব শিবিবে শিদুম 

আমাদেব জংলী প্রজাদের ফিরিষে দেবাব দাবী জানাবো, বি না 

দেয়, ভাব বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ! ক'বে আস্বো । 

চ'গুসিংহ। তুমি আবার শ্রীপুদ্ব যাবে? 

বীরবল। যাবো না? আপনি আমায় অযোগা বলেছেন , এবাৰ 

আমি আপনার চোখে আঙুল দ্বিগ্ে দেখিষে দেবে! বে, আমি এ 

রাজ্যের সেব। যোগা বাক্তি । 

: প্রস্থান । 

চগুসিংহ। একট! অপদার্থের উপর কাজেব ভার দিয়ে আবাব 

বোধ হয় ভুল কব্লাম। আর ন| দিয়েই বা করি কি” ও যদি 

বুঝতে পারে আমি প্রকে এড়িয়ে চলি, তাহ'লে ছো'টরাণীকে ব'লে 
একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে। এই স্ত্রীর কথার মায়ের পেটের 

ভাইকে পাগলে পরিণত ক'রে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিরেছি, তারই 
অভিশাপে আজ আমি বিষের পালে জড়িয়ে পড়েছি । পু 
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*রাঘবের প্রবেশ | 

রাঘব। মহারাজের জয় হোক্। 

চণ্ডসিংহ। কেতুমি? 

রাঘব। আমি একক্ষন সৈনিক। শ্রীপুববাজেব অধীনে আমি 

তাঁব সৈম্তপরিচালনার কাজ কবতাম। তিনি অহেতুক সন্দেহে আমান 

পচাত করেন; হাই সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমি আপনাব 

অধীনে সৈশ্ভপরিচালন। কব্তে চাই । 

চগনংঠ । তোমার নাম কি? 

বাঘব। আমাব নাম বণজিংবাও। দধ। ক'বে আমা একট। 
চাঁকবি দিন। 

চগুসিধংহ । আমি তোমায় চাকবি দিছে পাবি, তুমি বদি আমায় 

শ্রীপুক্ন 'প্রবেশেব গুপ্তপথের সন্ধান দিতে পার । 

রাঘব। আমি আপনাকে শীবপুব জঙ্রলেব ভিতব দিরে নিন্গে 

গিয়ে একেবাবে শ্রীপুরেব বাজধানীতে পৌছে "দবো। এমন পথ 

দিয়ে নিয়ে বাবে! .ন, কাকে বকেগ টর পাবে না| 

চণ্ুসিংহ। বেশ, আমি তোমায় চাকবি দিলাম । 

খবারহস্তে শ্যামরা ওয়ের প্রবেশ । 

হ্যামরাও। নমস্কার ভাবী তাখে ! 

চও্নিহ। তুমি কে? 

রাঘব। একি! আপনি এখানে ? 
হ্তামরাও। তুমি এত খাতির ক'বে নেমস্তল্ল ক'রে এলে, না 

এসে কি থাক্তে পারি? 
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বাঘব। আমি -তা আপনাকে ডাকতে যাবো! ব'লে এনুম। 

শ্ত/মবাও। তুমি ডাকৃতেও গেলে না, আর বাড়ীতে খেতেও ব'লে 

এলে ন।; তাই ক্ষিদের জালায় পথ থেকে এক সরা রসগোল্ল। কিনে 

খেতে খেতে নিছ্গেই চলে এলুম। তোমাব মুখ দেখে মনে হচ্ছে 

কিছু খাওয়া হয়নি । নাও, ছুটে খেয়ে নাও। 

রাঘব। না, আমি খাবো না। 

গ্রামরাও। আহা, রাগ কব্ছে। কেন? টে! খেয়ে নাও । যত 

ক্ষিদে বাড়বে, তত রাগও বাড়বে। ছুটে খেয়ে একটু জল থেষে 

নাও, প্রাণটা। ঠাণড| হয়ে বাবে। আমি অবণ্ত জল খাই না, বোতল- 

বাসিনী পান করেই পিপাস| নিবারণ করি। (মগ্যপান ) 

রাঘব । আপনি এখানে এলেন কি কবে? 

গ্রামরাও। তোমাৰ পেছু নিয়ে পাপা ক'রে এসে পড়লুম। 

তুমি আমায় খাতির ক'রে নেমন্তন্ন ক'রে 'এলে ব'লেই আমি এলুম | 
কেনঃ আমি কি কোন অন্তায় করেছি নাকি? এই তো একজন 

ভদ্রলোক দাড়িয়ে রয়েছেন: বলুন তো মশাই, কেউ যদি আমায় 

নেমন্তন্ন ক'রে কাজের ঝামেলায় ডাকৃতে ভ্লে যাষ, আমি যদি 

নিজে যেচেই আনি, তাতে কি অন্যায় ভয়? 
চগ্ডসিংহ। যুবক! উনি তোমার কে হন? তোমার অঙ্গে গুর 

কি সম্বন্ধ? 

রাঘব। আমার কেউ হন ন।, আমাব সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নেই। 
গ্ামরাও। সেকি হে? অত খাতির ক'বে নেমন্তন্ন ক'রে এলে 

তোমার মাপের সঙ্গে আমার ভাই পাতিয়ে দিয়ে মাম! ব'লে ডাক্বে, 

এখন তাল পেয়ে কেউ হয় ন৷ ব'লে বেমালুম উড়িয়ে দিতে চাও? 
চগ্ডসিংহ। সত্য বল যুবক, উনি তোমার কে হন ? 
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রাঘব। উনি আমাব্ কেউ হন না: উনি শ্রীপুবরাজ মহারাজ 

শিবসিংহের শ্যালক । 

চগ্ডসিংহ | ্ীপুবরাঁজেব গ্লালক আমার শিবিরে কেন? 

্যআামবাও। আপনাব শিবিব? ভাবী ভাগ্রেব বাড়ীতে নেমন্তন্ন 

খেতে এসেছি। 

চগডসিংহ | এট 'ওর বাড়ী নর, আমার শিবিব | 

ণামবা9। কি বাব। ভাবী ভাগ্নে! নেমন্তন্ন ক'বে এসে এখন 

আমাঁঘ কল! দেখাবার তালে আছ নাকি? পে হবে ন।, আমার 'এই 
খাবাব তুমি না খেলেও তোমার বাড়ীতে 'একপাত ন। খেয়ে আমি 

যাচ্ছি না। 

রাঘব। আহা, এ তো আমাব বাভী নন, আমি আপনাকে 

খাওয়াবো কি কবে? 

শ্যামবাঁও। “তামার বাড়ী নয় যদি, তবে ভুমি এখানে জমিযে 

বসে আছ কন? এখানে কি নোমাব কইমাছ জিয়ানো আছে 

নাকি ? 

বাবব। ওসব বাজে বকৃবেন না। যাঁন, চ'লে যান । 

শ্ামরা9। ব| বাব।! চাক উল্টে গেল! শুনেছি মামাই খারাপ 
হয়, যেমন কালনেমি মামা_শকুনি মাম! ইত্যাদি; এ যে দেখ.ছি 
ভাগ্নে মামার উপরে যায়! ঠিক আছে, তুমি যেমন নেমন্তন্ন ক'কে 

এনে চোখ রাঙিয়ে ভাড়িবে দিচ্ছ, আমি তেমনি তোমায় ভাবী ভাগ্নের 

সম্বন্ধ পেকে নাকচ ক'রে দিনুম। ফের যদ্দি তুমি আমায় মাম! ব'লে 

ডাক, তোমার বাপের দিবা রইলে।। 
চগুসিংহ। ফ্াড়ান। শ্রীপুর-অবস্তীপুব বিবাদের সময় আপনি 

আমার রাজ্যেব গুপ্ুপথেব সন্ধান জেনেছেন, তাই আমি আপনাকে 
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ছেডে দ্বিতে পারি ন|। আপনাকে আমার কাবাগাবে বন্দী হ'য়ে 

থাকতে হবে। 

শ্যামরাও। এ তো অতি ভাল কণা; তবে হ্যা, রোজ আমান 

কালিয়া! পোলাও খাওয়াতে হবে, আর এক বোতল ক'বে মদ দিতে 

হবে। মদ না:পলে আমি দম ছুটে ম'বে যাবে! । তখন আপনাকে 

খুনের দাষে পড় তে হবে। 

বাঘব। আমার অনুরোধ মহাবাজ ! উনি পেটুক লোক, সর্বদ] 

শাওযাব জন্যই ব্যস্ত থাকেন; খ&ব দ্বাৰা আপনার কোন ক্ষতি হবে 

না। তাই বল্ছি, আপনি দয ক'রে কে মুক্তি দিন। 
চগুসিংহ ৷ শক্রকে তুচ্ছ ভাবা উচিত নম যুবক ! 

রাখব। জানি যহাবাজ ! কিন্ক আমাব অনুবোধ-- 

চগুসিংহ। তুমি আমাব কন্মচাবী; শ্রীপুব আক্রমণে তোমার 
সাহাধ্য আমার প্রয়োজন । আচ্ছ।, তোমার অন্রবোধে আমি 'ওকে 

মুক্তি দিলাম | 

গ্তামরাও। কি বাব। ভূতপুর্ব ভাগ্নে, শ্রীপুরের যুবরাজের বন্ধু 
থেকে একলাফে একেবাবে অবস্তিপুবের রাজকর্খ্চারী হ'য়ে গেলে? 

যাক, ভালই হয়েছে, কাজের লোক কাজে থাকাই ভাল। 

চ'গসিংহ । আপনাদের মহারাজকে বল্বেন, আমার পলাতক প্রজা 

বাঘাকে ফিরিয়ে না দিলে আমি শ্রীপুর ধ্বংস করে দেবে! । 

ঠামরাও। মাফ কর্বেন মহারাজ । আমি ওসব যুদ্ধ-বিগ্রহের 

কগায় পাকি না। নেমন্তন্ন খাওষার কথা থাকে তো বলুন, আমি 

টপ ক'রে বসে বাচ্ছি; ত| সে আপনার বাড়ীই ভোক্, আর রেমে! 
চাড়ালের আড্ডাই হোক। খাতির ক'রে যে আমায় নেমন্তন্ন কব্বে, 

আম তার বাড়ীতেই খেতে রাজী আছি। 
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রাঘব। আপনি অতি বাজে লোক । বান, চ'লে ধান। 

গামরাও। ঠিক বলেছ বাবাজি! ওইটি আমার আসল পরিচয় । 
মহারাজ! এ জগতে কাজের লোক শুধু আমাৰ এই অতীত ভাগ্নেটি। 
ওকে বখন আপনি গন্ত করেছেন, তখন আব আপনার কোন ভাবন। 

নেই; তবে-চ্যা, বাড়ীতে যদি যুবতী মেয়ে থাকে, ওব নজব থেকে 

একটু সবিয়ে রাখ বেন। কারণ, ও বিষয়ে বাবাজী আমাব বেশ 

গুণী লোক। 

 প্রস্থান। 

চগুপিভ | লোকটিকে তোমার কি মনে হয় যুবক ? 

বাদব &ব অন্ত কিছু ভাববেন ন| মহাবাজ ! উনি একটি 

খণটি বাক! । 

চগুসিংভ | খাঁটি বোকা? নান, ওব চোখ দেখে মনে হ'লো 

খাটি চালাক। বোকার ভাণ কবে আমাদের বোকা বানিয়ে এ 

বাজোর অনেক সংবাদ নিয়ে চ'লে গেল। তোমার কথার ওকে 

মুণ্ত দ্বিরে ভুল কব্লাম। উনি শ্রীপুবে পৌছে এখানকার সংবাদ 

দেখাব আগেই আমাদের শ্রীপুব আক্রমণ করতে হবে। 

বঘব। এই বাতেব অন্ধকাবে শ্রীপুব আক্রমণ কব্বেন? 

চগুসিংহ | হা হ্যা, রাঁতেব অন্ধকাবেই আমার শ্রীপুব আক্রমণ 

কব্তে হবে। 

রাঘব। সাধ ক'রে বিপ্দকে বরণ করবেন? 

চগসিহ | একটা বাজ্য জয় কব্তে হ'লে বিপদেব ভয় কৃব্লে 

চলবে ন! যুবক! বিপদ্কে সাদরে বরণ ন| কব্লে কোনদিন সম্পদ্ 

লাভ হয় না। 

[ প্রস্থান। 

(৯৫ ) 
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বাঘব। মহাবাজ চগুসিংহ শ্রীপুর ধবংস করবে ; সেই ধ্বংসস্তূপের 
উপব সিংহাসন পেতে রূপালীকে জীবনসর্নিনী ক'বে আমি হবে! 

শ্রীপুবেব রাজ।। একি পাপ? নানা, উচ্চাশ্বাই মানব-জীবনেব 

ধর্ম; তাই যতক্ষণ জগতে বেচে খাকৃবো, ততক্ষণ বড় হওয়ার চেষ্ট। 
কব্বো। মরার পব কি হবো, সে আর আমি দেখতে আস্বে। ন।। 

| প্রস্থান । 

তভা ক্ুস্ট্া ॥ 

শ্রীপুর-রাজ প্রাসাদ । 

কলাণনী। (নেপথ্যে) চোর--চোর-__ 

ছবিহ্স্তে রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ ; পশ্চাতে কল্যাণী । 

কল্যাণী । দাড়া9। ভুমি কে? এত বাত্রে যুববাদ্জেব ঘবে 

ঢুকেছিলে কেন? 

রাজ্যেশ্বরী। সে ঘরে আছে কিন। দেখতে গেহলুম | 
কল্যাণী। তাকে তোমার কি দরকার ? 

রাজ্যেশ্বরী । কিছু নাঁ_ 

কণ্যাণী। কিছু দরকার নেই তে! এত রাত্রে তুমি তার ঘরে 
ঢুকেছিলে কেন? কি, চুপ ক'রে কেন? উত্তর দাও। দেবেনা? 
আচ্ছা দাড়াও, রাণীমাকে ডাকৃছি। রাণিম।-রাঁণি-মা! শীগ গির 

এদিকে আশ্মন, চোক ধরেছি চোর-_ 

চাড়ালেব আড. মায়াবতীর প্রবেশ । 

আনম ভাব বাড়ীতেই। কই, কোথায় চোর ? 

€ ৯৬) 
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কল্যাণী । এই €ে, এখানে । 

মাধাবতী। একি! তুমি আবাব এখানে এসেছ 'কন ” 

কলাণা। পক বাণিম।? 

মাধাবতী। ও এক ডাইনী । একমুহর্ে চোখে ইসাবায় আমাব 

ছেলেকে বশ ক'বে নিষেছিল । (বাজোশ্ববীকে ) বল, আবার কেন তুমি 

এখানে এসেছ? 

পাজ্যেখরী। আপনাব .ধাকাকে একবাব দেখতে এসেছিলাম? 

মায়াবতী । 9, যুববাজেব সুনদ্ব চেহাব। দেখে বুঝি ত্যাব সঙ্গে 

গোপন .প্রমালাপ কবতে এসেছিলে” 

বাঙ্েশ্ববী । মহাবাণি-_ 

মায়াবন্ী । যাও, বেবিমে বা এখান থকে । হতভাগী নই 

মেযেমান্নষ .কাথাকাব ! আমাব "হলের বপ দেখে মজে গেছ তুমি ” 

কল্যাণী । ওকি! তোমাৰ কাপুুডর মধ্য ৪ট কি” 

মাধাবতী। নিশ্চন্নই বিশেষ কিছু, তাই চুপি চুপি রাতেব অন্ধকাবে 

চুবি ক'বে নিয়ে পালাচ্ছে । দেখ তে কল্যাণি, €ট। কি ? 

কল্যাণী । দেখি, কি নিষে পালাচ্ছ ?” (কাড়িরা লইল) একি! এ 

যে যুববাজেব ছবি ! 

রাঙ্যেখবী । ন।--না, কেডে নিও ন।, ওট!| আমায় ফিবিয়ে দা9। 

মায়াবতী । যুবরাজের ছবি চুরি ক'বে নিয়ে পালাচ্ছঃ পাকি নচ্ছাব 

'কাথাকাব! (€ চড মাবিল) 

রাঙ্যেশ্ববী । খত ইচ্ছ! মাকন, শুধু 9ই ছবিট। আমায় ফিরিয়ে দিন । 

মাঘাবতী। দুব হ'য়েবা হতভাগি! (পদাঘাত ১ 
রাজোশ্ববী। আঃ! “খাক।--( পড়িরা গেল ও কপাল কাটিয়। 

গেল ) 
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নারায়ণসিংহের প্রবেশ । 

নাবাযণ। কে ডাকৃলে-কে আমার ঘুম ভাঙ্গালে? কার কাতব 

আর্তনাদে আমার বুকটা কেঁপে উঠলে! ? একি! ম|? কল্যাণী? 
ও, ভোর ত"য়ে গেছে, না? আচ্ছা, ভোরের স্বপ্র কি সতা হষ? 

জান মা, ঘুম ভাঙ্গাব আগে আমি স্বপ্ধ দেখলাম, এক দাকণ তর্য্যোগ 

রাতের অন্ধকারে আমি মহাশ্শানে প'ড়ে আছি। চারিদিকে শবেব 

পাশাড, অসংথা নরকঞ্কালেব মানা অসচাঁষ ব'সে আছি আমি একা । 

বুক হ'লে! ঝ়েব গঞ্জন, অব্ববাম বৃষ্টিধাবাধ ভেসে যায় বুঝি মহ্তাশ্মশান ! 

একটুখানি আশ্রয়েব জন্ত চাবিদ্িকে ছুটে গেলাম । উন্মার্ধিনী প্রকৃতি 

রাক্ষপী দু'হাত বাড়িবে আমায় গ্রাস কব্তে ধেরে এলো! আমি 

চিংকার ক'বে উঠলাম? এক নাবী অপলক দষ্টিতে আমার দিকে 

চেয়ে দাড়িয়ে আছে! সেকে জান ম।? 

বাজ্যেশ্বরী । (উঠিয়া!) সেকি আমি? 

নাবারণ | হ্যা, ভুখি, ঠমিই সেই মমভামনী ম। ! 

ধীরে ঠাকুরের প্রবেশ । 
ধীরে। না 

বাজোশ্ববী। বাব, আমাব খোকা-_ 

দ্বীবে। ঠিক সে নম, যাকে কু্মি ভারিবেছ, তার মত একটি ছেলে 

শ্রীপুরে আহে । ছেলের জগ্ঠ নেখানে সেখনে ছুটে যাও ব'লেই আমি 
তোমায যুবরাজকে একবার দেখতে পাঠিয়েছিলাম | 

মারাবতী। কেন ওই নই মেয়েমানুধকে আমার বাড়াতে 

পাঠিয়েছেন ? 
ধীরে। কি বললেন মহারাণি? নানা, আমারই অন্যায় হয়ে 

(৯৮ 9 
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গেছে। (বাজোশ্ববীকে )কেন ভুই বাববাৰ এখানে আসিল? আমি 

তোকে একদিন দেখ তে পাঠিয়েছিলাম | 

নারাষণ। 9কি। ভোমাব কপাল “ফটে রক্ত পছছ্ে কেন? 

আমার মা বুঝি তোমাঘ আবাব মেবেছে 

বানোখবী। দুব পাগল! তোমার ম! আমাষ মাব্বেন কেন? 

শ!বামণ। তবে তোমার কপাল ছেটে বক্ত পডছে কেন ? 

বাল্োম্ববী। 9, বন্ধ পডঞে বুঝি ৮ এখানে পড়ে গেছলুম কিন, 

ভাই বোধ হয মাথাট] কেটে গেছে ! 

ন'বায়ণ। এসো, আমি ভোদার বক্ত মুছিয়ে দিই | 
ম'বাবভী । নারায়ণপসিংত 1 ওই শরনভানীর জন্য যদি ভোমাব এত 

মমত।, তব £ুমি আমায় হলে বা9। 

নাবাধণ। মা 

ধীবে। ন' না, মাকে দল যেও না, উনি অনেক কট ক'রে 

তোমাধ মান্য কবেছেন। এই অনিত্য অনার সংসাবে সব মিথ্যা, 

সত্য স্ণু মা। 

নাবাষণ। মংকেও ভূলবে। ন'। আব এই ভিগাবিণীকেও রাজপ্রাসাদ 

থেকে যেতে দেবো না। 

ধাবে। নান, সেকহ'তেপাবেনা এ সামান্ত পথের ভিখারিণী, 

বাজপ্রাসাদে থাকতে পাব না। 

মাধাবতী। হা, আব কোনদিন ও বাজপ্র'স:দে প্রবেশ কব্তে 

পাববে না। 

বাজোশ্ববী। ওই ছবিখানি পেলে আব কোনদিন আমি এখানে 

আস্বে' না। 
নারায়ণ। ছবি! কারছবি? 

€ নন ) 
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কল্যাণী। আপনার ছবি, ঘর থেকে চুরি ক'বে নিয়ে যাচ্ছিল । 

নারায়ণ । কেন তুমি আমাব ছবি চুরি ক'রে নিরে বাচ্ছিলে ॥ 

রাক্ধেশ্বরী। তোমাধ সব সময় দেখতে পাই না, তাই 'শহামাঝ 

ছবি দেখেই ভুলে থাকবে! ব'লে নিয়ে যাচ্ছিলাম । 

নাবায়ণ। ছবিট। ওকে দিয়ে দাও কলাদি ! 

মায়াবতী । যাও কল্্যাণি, ছবি নিষে তুমি এখান থেকে চলে বাও। 

নারায়ণ। কল্যাণি__ 

কল্যাণী। বাণামার আদেশ আমাব কাছে ভগবানেব আদেশ। 

আপনার হয়ে আমি &র আদেশ অমান্চ কবতে গাববে! না। 
প্রস্থান । 

বাজোশ্ববী। ছাব নিযে যেও ন।। ছবিখান! দিয়ে বাঁও। 

(গ্রস্কানোগ্ভোগ ) 

ধীবে। ভঁসিযাব পাগলি! এইনাবে পাগলামে। কবলে কোনদিনই 
তোমাব নিজেব “লেকে খুজে পাবে ন।। আঁ, চ'লে আয়. 

মায়াবতী । আব “কানধিন তুমি বাজপ্রাসাদে আস্বে ন। 

রাজ্যেশ্ববী। তাই হবে মহাবাণি! আর কখন৪ আমি এখানে 
আস্বে। ন|। 

মামাবতী। আমার '"ছলেকেও দেখতে পাবে না কোঁনদ্ন। 
বাজোখববী। খোকাকে দেখতে পাবে! না? হা।হা।, পাবো- 

পাবে! । 

মায়াবতী । কোথায়? 

রাজ্যেশ্ববী। আমাব এই অন্তবের মধ্যে__ 
মায়াবতী । ভিখাবিণি-- 

রাজ্যেশ্বরী। আমাব বাইবের চোখ "থকে আপনি ওকে লুকিছ্ 
€& ৯০৩ ) 
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বাখতে পাবেন মহাবাণি, “কিন্ধ আমাব অন্তবেব চাখ থেকে কোনদিন 

আপনি ওকে লুকিয়ে বাখ তে পাব্বেন ন।। 

শারায়ণ। একটা কণা শুনে যাও 

মাযাবতী । নাবায়ণসিংত-_-( হাত ধবিল ) 

বাজ্াশ্ববী। খোক।-_-( অগ্রসব ) 

প্রীবে । সাবধান । 

| বাজোশ্ববীকে লউঘা প্রস্থান । 

নাবাসণ। হাত ছেডে দাঁ9 ম।। একটিবাব আমাব হাত ছেডে দ্বাও। 

মানাবহী। ন|, ছাড়বে।না। বিশবছব ধ'বে মানুষ ক'বে আমি 

'তামায় একটা ডাইনীর হাতে তলে দিতে পাববো না। "কআছ? 

প্রাসাদেব সিতদ্বাব বন্ধ ক'বে দাও। চাবিদিকে সৈশ্ঠ সাজাও। সত্তর্ক 

দৃষ্টি বাথ, অ!জ “মন যুববাজ প্রাধাদেব বাইবে তে না পাবে। 

| প্রস্থান । 

নাবাধণ। ন।-না, সিত্হদ্বাব বন্ধ ক'বে। না। একটিবাব দ্বার খুলে 

দিতে আদেশ দাও। আমি শুদু গুকে জিজ্ঞাস! কব্বে।-_“কন গকে 

দেখলে আমি জগতসংসাব ভুলে ঘাই। কন দিবানিশি 9ব কথাই 
মনে পডে। কেন আমাব উচু মাথাট। ওব পাষে লুটিয়ে পড়তে চায় ? 
9 আমাব কে? 

গীতক্ে ধনপতির প্রবেশ । 
গী'ভ। 

এযেমা। 

বক্ষবন্ দনে, বড়।ইয। দিলে দিনে, 

দেখাঁয়েছে তেঃমায সৃষ্টির মতিমা। 

€ ১০১ ) 
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স্পল্তিচ্জ্ঞ [ ভৃতীর অঙ্ক । 

অনাহাব কতদিন গেছ, 

কত গিধি বাদিয়াছে, 

সহি্যাঞ্ে অপাব মাতনা ॥ 

শাবার« ওই ভিখাবিণী আমার ম|7? না--ন।, অ'যার ম' মহাবাণা 

মায়াবী । 

ধনপতি। মহারাণীও ম|-৪ই ভিখাবিণাও মা! 'নশাবীব পাবে 

শ্রদ্ধার মাথ। নত হ'তে চান, সেই হণ মা । 

নাবায়ণ। মা! 9ব কাছে আবাব আমার অনেক কনা ত'দে গণ 

বন্ধ, আমি কি ক'বে শোধ কবে! ) 

ধনপতি। প্রাসাদের বাইবে গেলেই আপনি €ব দেখ পাবেন। 

নারায়ণ। তাই চল বঙ্গ, আমি এখুনি ওব কাছে যাবো । কি 

ক'রে বাবে! ? মাষেব আদেশে প্রাসাদেব সিংহদ্বাব বন্ধ হ'রে গেছ্ছে | 

ধনপতি। সিংভদ্রাব বন্ধ হযেছে, কিন্ধু প্রাসাধেব গুপ্ুদ্বাধ খোল! 

আছে। ভোবের আলে কুটে গ্ঠবাব আগেই আনম আপনাকে সে 

পথ দিয়ে বাইরে নিবে যাবে। | চলুন খুববা ! 
নাবায়ণ। তাই চল বন্ধা। সোজ| পথ দিয়ে গিয়ে আমি ষখন 

ওকে মা ব'লে ডাকতে পারবো ন, হিগন গুপ্ুপথ পিষে গিমে আমি 

ওর পারেব ধূলে। মাথায় নিবে কানে কানে বল্বে।- তুমি আমাব ম।। 

| ধনপতি সঙ্গ প্রস্তান। 

€ ১০২) 



৮ত্র্থ ভুম্ট্য। 

শ্রীপুব-সীমান্ত-_শিবিব। 

শিবসিংহ ও রাজীব্রাও। 

শিনসিহ | সীমান্তেব সংবাদ পেসেভ £ 

বাজখব। '.পথেছি মাবাজ । কাল অবস্তিপুরেব সৈহ্দল আমাদের 

মীবপুব জঙ্গল অধিক'ব কৃবৃত্তে এসেছিল ৷ বাঘ। নিজেব দলবল নিমেই 

তাদেব হটিষে ধিষেছে । 

শিপসিংত | স্তণু কি মীবপূন জঙ্গল অধিকাৰ কনতেই অব্ন্তপুব- 

সৈম্তগণ হঠাৎ আক্রমণ করেছিল ? 

বার্জীব। শুপু তাই নর মহাবাজ। আমার মুন হয় বাঘাকে তার! 
জোব ক'বে ধরে নিষে ফেতে এসেছিল । | 

শিবসিংহ । এত আশ। অবস্তিপুববাজের, যে. আমার বাজ্য থেকে 

বাঘ!কে 'জাব ক'রে ধ'বে নিনে বাবে? রাজীববাপ, মীরপুর-সীমান্ত্ে 

আব ?সন্ত সাদা" । 

বীরবলের প্রবেশ । 

বীববল। অভিবাদন শ্রীপ্ববাক্ষ ! 

শিবসিংহ। কে তুমি? 

বীববল। আমি মহামান্য অবস্তিপুররাজ গ্রীল শ্রীযুক্ মহারাজ 

চগ্ডসিংহের দূত বাহান্রব | 

(১০৩ ) 



শ্ন্ত্রিকজ্ঞ [ ভতীয় অঙ্ক। 

শিবসিংহ। কি চান অবস্তিপুববাজ ? 

বীববল। তার বাজ্যের পলাতক প্রক্না বাঘাকে দলবল সহ কিবিয়ে 

দিতে হবে। 

শিবসিংহ | বাঘ! যদি স্বেচ্ছা যেতে চাষ, তোমবা নিষে যেতে পাব। 

বীববল। ওসব ফাল্তু কথা চল্বে না মশাই! বাঘাকে ফ্লিবিয়ে 
ধিতে হবে, এই মহাবাজ চ'গুসিংহেব আদেশ। 

বাজীব। মহাবাজ চগ্ুসিংহ্কেব আদেশ হার বেতনভোগী দূত 

মহাশযের জঙন্ত, স্বাধীন মহাবাজ শিবসিংহেব জন্ত নয। 

বীরবল। একটু প্যত হ'বে কথা খল্ুবেন। আমি শুধু অবস্তিপুব- 

বাজের বেতনভোগী দৃত নই, আমি ্টাব মভামাগ্ঠ গ্রালক বাহার । 
বাজীব। অবন্তিপুববাজেব গ্তালক আছেন সেইথানেই থাকুন । 

আমন! আপনাকে ভ্বিভোভের জন্ত নিমন্বণ কবি নাই। 

বীববল। আমাকে খাগমাবাব *ষাগাতাউ নাই, ত| নিমগ্ঈণ কব্বেন 

কিক'বে? এখন গলা কাপড় ধিরে বাঘাকে ফিবিযে দিষে আম্বেন 

চলুন । 

শিবসিংহ। তাব আগে জান্তে চাই, ভোমাদেব সৈম্ভগণ ভর 
বাজ্যেব সীম! লঙ্ঘন ক'বে আমাব 'এলাকাষ প্রবেশ ক'বে অশান্তির 

স্ষ্টি কবে কেন ” ০ 

বীববল। ক কোগায কি কবে, অত খবর আমব| রাখি না । 

রাজীব । ঘবেব খবর না বেখে পরেব উপব ঘার] তন্বি কবে, তাব৷ 

নিছক মুখ ছাড়া আর কিছুই নয । 
বীববল। একটু হু'সিযাব হ'য়ে কথ। বন্গুবেন। এসব গালাগালি 

আমি সইতে পাবি ন|। 

বাজীব। অন্তায কবলেই গালাগ।লি সইতে হবে | 

(১০৪ ) 



চতুর্থ দু | ] স্পল্লিল্ল 

বীরবল। এবাব গালাগালি দিলে আপনাদেব মু%ু গুলো এইখানেই 
মাটিতে গড়াগডি যাবে । 

শিবসিং্ । তাব আগে আমাব রাজো অনধিকার প্রবেশের জন্য 

আমি নি “তামাব মাথ| মুড়িযে 'ঘাল ঢেলে গাধাব পিঠে চডিযে 

তোমান নোনাই মশাঁষের কাছে £ফবত পাঠিবে দিই, সে কেমন হয় 

বল।(দথি? 

প্বণল। কি সন্ন।াশ। আমার মাথ! *নড| কবে দেবেন 

কি কথ। 7 

(শিবসিংহ | চোরেব মত টুপি চুপি পবেব ঘবে ভান ধিলে তার 

শান্তি নিতে হবে না» 

পাধখল। আবে মশাই, শাস্তি দিতে হর অবস্তিপুবরাজকে দিয়ে 

আন্ন। এ গবীবেব উপব জুলুম কেন? 

শিবসি'ভ। মি একদিন খাঘাব মেষেব উপর অত্যাচার কব্তে 

এসেছিলে, যনে আছে * 

বীববল। (ম্বগত) সর্বনাশ! এব। আমাব অনেক খবর জেনে 

ফেলেছে! কম্ ক'বে এখানে আমার আস। উচিত হয়নি । 

শিখসিংহ | কি, একথ। তুমি অস্বীকার কবতে পাব ? 

বীববল। কি জানি, আমাব ঠিক মনে নেই। 
বাজীব। তুমি একটি ছুচে।। 
শিবসিংহ | যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে । 

বীরবল। ও ক! আব বল্তে । হা, আমাদেব বাঘা 

শিবসি-হ | বাঁঘাকে অ'মর। কিবিয়ে দেবো না। 

ব'রবল। ফিবিয়ে দিলেই ভাল হ'তো। আপনাকে আব মব্তে 
হতো না। 

(১০৫ ) 



শল্লিচজ্ক তৃন্তীয় অন্ক 

শিবশিহ | আমি মব্বো, তবু কারও রক্তচক্ষুতে ভ*ত হ'য়ে আমার 

আশ্রতকে ত্যাগ কব্বো না। 

বীরবল। বেশ, তবে অবস্তিপুবরাজেব আক্রমণ "থকে আপনাব 

র'ভ্য রক্ষ। কব্বাব জন্ প্রস্তুত থাকুন। 

শিবসিংহ ৷ মহামান্ত অবন্তিপুববাজকে সাদব সম্ভাষণ জানাতে আমি 

সববদাই প্রস্তত। বাও দূত! 

বীরবল। মে আজ্ঞে । আচ্ছা, পথে কেউ ধ'বে আমাৰ মাগ! “না 

ক'রে "বে না তো £ 

শিবসিহ। আমি ক্ষলিন, শক্রকে ভাতে পেরে অপমান কবি ন।, 

বাহুবলে তার অধিকাব থকে তাঁকে ন্দধা ক'বে আনি । মাছ 

বীরবল। ঘে আল্জে! | প্রন্তান। 

শিবসিংহ | "ওয়ান বাজীবক্া 9! অবস্তিপুব-সীমান্থে এত পথ 

আ'চ্ছে, সব পথ শক্তিশালী সৈন্ত দিনে অবরোধ ক'ব বাখ। "কন 

পগ দিষে অবস্তিপুবেব সৈস্তগণ -বন শ্রীপুরে প্রবেশ কখতে না পাবে । 

বাঘার প্রবেশ । 

বাঘ!। অবন্তিপুবেব সৈম্থগণ কাল রাছের অন্ধকারে শ্রীপুবে প্রবেশ 

কবেছে মহাবাজ ! 

রাগীব। সেকি । সব পগেই আমাদের সৈগ্ত বমেছে, কান পথ 

দিয়ে তার। শ্রীপুরে প্রবেশ কঝলে ? 

বাঘ।। শ্রীপুরের পশ্চিম পথ দিবে । 

শিবসিৎহ । ঘন বনাচ্ছন্ন শ্রপুরের পশ্চিমেব গুপ্তপপ সন্ধান কবলো! 

কি ক'রে? আমি, দেওয়ান রাজীবরাও আর যুবরাজ নাবায়ণসিং 

ছাড়! এ বাজ্যেব আর কেউ সে পথের সন্ধান জানে ন।। 

(১০৬) 



চতুর্থ দৃগ্ত | | স্পন্তির 

শ্যামরাওয়ের প্রবেশ । 

ম্যামবা9। আব 'একজন জানে মহাবাজ ' 

শিবশিংহ । কেস? 

গ্রামবাও। বুববাঞ্জের বঞ্চ বাঘধরায়। 

শিবসিংহ। £সকি ক'বে গুপ্রুপগেব সন্ধান জান্লে ? 

শ্তামবাঁও। যুববাদেব সঙ্জে বভপিন সে জঙ্গলে ঘুবেছে- 

শিবপি-ত | তামা কি মনে হম বাঘববানই গুপুপগে অবস্তিপুব- 
সৈম্তধের -ডকে এনেছে 

স্তামরাও। শুধু মনে হয় না মহাবাজ-_আমি শিদ্রেব চাখে তাকে 

অবস্তিপুব-শিবিবে দেখে এসেছি । "ুনভি নে, বাঘবখার শ্রীপুব ত্যাগ 

ক'বে অবস্তিপুবেব অধীনে চাকরী নিষেছে । 

শিবসি হ। সে শধতান এখন কাথায় বল্তে পার ৮ 

গ্রামরাও। খাধুব মত গতি হাব, কখন -কাথাব থাকে বল। বায় ন। ! 

শিবমিদ্ত | ভমি একদল ?সন্ঠ নিবে সব্ব্দ| তাব গতি লক্ষ্য কব। 

গ্রামরাও । সৈন্য নিবে তাকে ধবা বাবে না মহারাজ ' সে .শষ- 

পর্য্যন্ত কদূব মাষ, শুধু 'ধখে "ঘেতে হবে । 

শিবসিংহ | তাৰ মধ্যে সে নর্ধি কান অঘন ঘটাষ ? 

শ্রমবা9। আমি বেচে থাকৃতে সেবকম কোন ক্ষতি সে কব্তে 

পারবে না। যখনই সে কোন খড কাঁজ কব্তৈ বাবে, আমি তাৰ 

হাত-গ ভেঙ্গে ঠু'টো জগন্নাশ কবে বেখে ধেবো। 
শিবসিংহ। পাব্বে শ্তামবাও, সেই শষতানকে আমার কাছে বন্দী 

ক'রে আন্তে ? 

শ্যামবাও। পাঁব্বে! কিনা বল্তে পারি না মহারাজ ! তবে শয়তানের 
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সন্ধান বখন 'পযেছি, তখন সহজে তাকে ছাডবে|।না। আমি এমন 

ভাবে তাৰ উপর লক্ষ্য "রখেছি, সে কিছুতেই আমাব দৃষ্টিব বাইবে 

সেতে পাববে না। আমি শুধু একট স্যোগেব অপেক্ষাধ আছি, 

স্থনোগ পেলেই আমি তাকে বন্দী ক'বে প্রমাণ ক'বে বাবে। হে, 

মভাবাছের ভাত আমি বুথাই খাই না। | প্রস্থান। 

বাঘা। মচাবাজ ! 

শ্িবসি-ত । কি বল্তে চাও খাঘ1” 

বাঘা। আমাকে নি বখন আপনাব এই বিপদ, তখন আমাকে 

ফিবিষে দিলেই ভাল হয়। 

শিবসিংহ। একবাব আমি বখন তোমাৰ আশ্রয় দিয়েছি, তখন 

আমাব জীবন গেলেও আমি তোমাধ শ্যাগ কবতে পাব্বে! ন।। 

বাঘ।। কাল 9ব| আমাদের কাছে মার খেয়ে ফিবে গেছে, তাই 

শয়তানের সাভাবো বানেব অদ্ধকাবে শ্রীপুরে প্রবেশ কবে প্রথমে সৈম্বেব 

ভভাগে ভাগ কবে দিয়েছে । 

বাজীব। "ভাই বুঝি তুমি ভষ পেয়েছ বাঘ। * 

বাঘ]। ভঙ্ুব, বনেব বাঘ ভালুক নাব ভবে পালিয়ে যায়, আমানত 

মানুষকে সে ভয় পাব না। ভয় পাই শুধু শয়তানের শয়তানিকে । 

শিবসিংহ । শযতানকে বন্দী কব্বাব জন্য আমি শ্রামরা ৭কে নিষৃক্ত 

কবেছি। তুমি তোমার জংলী ভাইদের নিয়ে মীবপুব-জঙ্গলেব পথ বোধ 

কৃবতে পাববে ন।? 

বাঘা। আমি যে পথে থাকবে! হুজুব, সে পথে একটা পিপীলিকাও 

'এদিকে আস্তে পাববে না। 

শিবসিংহ। দেখবো বাঘা, তোমাৰ মনোবল কতখানি সত 

পরিণত হয ? 
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বাঘা। আর দেখবেন হুঙ্গুব, ছুধমনের| বদ্দি সামনে থেকে লড়াই 
দেয়, এই জংলী বাঁঘ1 তাদের সব কটাকে বেধে এনে তাব মনিবেব পায়েব 

তলায় ফেলে ধেবে। 

শিবসিংহ। বাঘা 

বাঘা। আমব। জংলী ছোটজাত , বাকে কগ। দিই ভাব জন্য জান্ 

দিষে যাই। শধতান ভদ্রলোকেদেব মত ধাব খাই, তার বুকে ছুবি 

বসাই ন1। | প্রস্তান। 

শিবসিংহ। দেওয়ান রাজীববাও, বাঁঘ। ঘদি মীবপুব জঙ্গলের পণ 

অবধবোধ ক'রে রাখে, তবে বাজ। চণ্ডসিংহ বাজধানীব দিকে আব একপাঁ৪ 

অগ্রসব হ'তে পাব্বে ন। 

ঞ 
ঙা 

ধীরে ঠাকুরের প্রবেশ । 

ধাঁবে। দেশদ্রোহী শবতানেব পরামর্শে গুপ্তপথে রাজ চুসিহ 

তোমাব রাজধানী আক্রমণ কব্তে আল্ছে মহারাজ । 

শিবসিংহ। রাজীববা৭! বাজধানী অবক্ষিত বেখে আমরা 'ন 

সমন্ত সৈম্ত নিষে সীমান্ত বক্ষ কবৃতে এসেছি ? 

বাজীব। ভয় নেই মগাবাঙ্গ! বাজধানীতে আপনাব দেহবক্ষী 

সৈম্ৃগণ আছে, যুববান্দ নাবাধণসিংহ আছেন, তিনি ওই সৈল্যদল 

নিম্ে চগুসিংহকে বাধ! দেবেন । 

ধীরে । যুবরাজ নাবারণসিংহ বাজধানীতে নেই। 
রাক্গমীব। পেকি! আমি শুনলাম মহাবাণী সিংহদ্বাব বন্ধ ক'বে 

যুবরাজকে প্রাসাদে আটকে বেখেছেন। 

ধীবে। আমি শুন্লাম ভোবের অন্ধকারে যুবরাজ প্রাসাদের গুপ্তপথ 

দিয়ে রাজধানীর বাইবে চ'লে গেছেন । 
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শ্িবসিংহ | এই যুদ্ধেব সমর যুববাজ এক! বাঁজধানীব বাইবে গেছে ? 

শত্রুপক্ষ হাতে পেলে তাকে বন্দী কব্বে। 

ধীরে । যুববাজের জন্ঠ তোমাৰ কান ভয নাই মহারাজ ! ভাব 

সঙ্গ তাব পাগলী মা আছে। 

শিবসিংত | সেতো এক ডাইনী। 

ধীবে। না, সে ম্নেহময়ী মা । ভাব চেয়ে খুববাঞজকে কেউ বেণী ভাল- 

বাসে না। তাব সঙ্গে যুববাজেব রক্কেব সম্বন্ধ বয়েছে। 

শিবসিংহু। ধুবরাজেব সঙ্গে তাব কিসের সম্বন্ধ ? 

ধীবে। বল্্বো মহাবাজ-বেদিন প্রমাণ দিতে পাব্বে!। এখন 
হঁম রাজধানী বক্ষাব চেষ্টা কব। 

রোঘোর প্রবেশ । 

বোঘে!। বাঁবাঠাকুব ! শক্রসৈন্ঠ ডাকিনীর শশান পাব হয়ে 

বাজধানী আক্রমণ কব্তে যাচ্ছে । 

ধীরে । আব একমুহূর্ত অপেক্ষা নয় মহাবাজ ! এখুনি তুমি সৈন্য 
নিয়ে রাজধানীর দিকে ছুটে যাঁও। 

শিবসিংহ | বলে যান সন্নাসী ঠাকুর, এ যুদ্ধে কি আমার জয় হবে? 
ধীরে | ফল চেও না মহাবাজ, শুধু কর ক'রে যাও। তোমার যতটুকু 

কর্ম হবে, তাব ফল বেটাকে দিতেই ভবে । সে কমও দেবে না আর তুমি 
বেশী চাইলেও পাবে ন|। 

| রোঘোসহ প্রস্থান । 

শিখসিতহ | বাজজীববা9! তুমি একদল সৈন্য নিয়ে বাজধানীব পথ 
আববোধ কব। 

বাজীব। আব আপনি কোন্ পথে ঘাবেন ? 
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শিবসিংহ। আমি বাজধানীব পেছন দিয়ে ঘুরে গিয়ে শত্রসৈন্যেব 
উপব ঝাপিয়ে পড়বে! | দেখবো! কোন্ শক্তিবলে রাজা চণ্ডসিংহ আমণ্ৰ 

ভ্ীপুব কেড়ে নিতে এসেছে । 

বাজীব। আপনি এক! সৈশ্তচালনা কবতে যাধেন ন৷ মহারাজ ! 

শিবশি'হ। জগতে আস্বাৰ পমন্ন একাই এসেছি, যাবাব সমথও 

এক। যাবে! । তাই কর্মপথে সঙ্গী নিঘে জীবনেব বোঝ! আব বাড়!তে 

চাই না। 

| প্রস্থান । 

ন[র্দীব। সন্ন্যাসী ঠাকুবেব কথায় মঙ্গাবাজ মবণকে আলিঙ্গন করতে 

ছুটে গেলেন। আমি ধাঁবে মহাবাজকে সাহাধা করুতে-__না-_না, আমি 

যাবো বাজ। চগুসিংহকে বাধা দ্বিতে। এখন উপান্ধ? 

হা।__হা।, খুববাজ নারারণসিংহ--নারায়ণসিংহকে খুঁজে আন্তেই হবে। 

| প্রস্থান 

প্রজন্ম তুম | 

বাঘার কুটীব। 

রূপালীর প্রবেশ । 

রূপালী । অবস্তিপুরের বঙ্গে লড়াই লেগেছে, রাঁজধান্না থেকে 
মারপুব-অর্জল পর্ধ্যন্ত ভীষণ মাবামারি হ'চ্ছে। যুবরাজ, তুমি আমায় 

চাবুক মেবেছ, তাব প্রতিশোধে তোমাকে আমার সোয়ামী ক'রে তবে 

ছাড়বে । 
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রাঘবের প্রবেশ। 

বাঘব। রূপালি, কাজ শেষ। 

বপালী। কি কাজ? 

বাঘব। তুই মা বলেছিলি? অবস্তিপুববাজকে ডেকে নিষে এসে 

শ্রীপুবের সঙ্গে লডাই লাগিষে দিলুম | 
বপালী। এআব এমন কি কাজ? আমাদেব নিয়ে তো শ্রীপুব- 

অবস্তিপুবে যুদ্ধ একদিন হ"তোই। তুই ন|হষ একটু শদ্বিন ক'বে 

ছর্দিন আগে লাগিষে দিয়েছিন্। 

রাঘব। একটু কিবে? বীতিমত বুদ্ধি খরচ ক'বে তবে যুদ্ধ লাগাতে 

হয়েছে । তোব জন্ত বে কৃত খেটেছি, তা 'একমাব্র ভগবানই জানেন। 

নে, একটু ভাল কবে তোবাজ কব্ দেখি । 

বপালী। কি তোবাজ কববে। £ 

রাঘব । এদিকে আব, শিখিষে দিচ্ছি । হাত ধবিবাব উদ্যোগ ) 

বপালী। না__ন।, এখন নব, দেরী আছে । ( শবিষ। গেল) 

বাঘব। দুব। এই দেবী দেবী ক*বে অনেকদিন চ'লে যাচ্ছে । আৰ 
ভাল লাগে না। 

বপালী। তোব ভাল ন। লাগলে আমি কি কববো বল্? 

বাঘব। আচ্ছ!, তোব ব্যাপাব কি? কান্ছে পাঠাবাব সময বেশ তো 

গায়ে পড়ে তর্বিব কবিস্; কাঙ্জ সেবে এলেই আব আমল দিস্ ন! 

কেন বল্ তো? 

বপালী | চাবধিকে আটঘাট ন। বেধে ভোব সঙ্গে প্রেম কবি, তারপর 

তুই কল্যাণীকে বে ক'রে আমায় দবিয়ায় ভাসিয়ে দে! 
রাঘব। তোকে হাজারবার বলেছি, কল্যাণীব সঙ্গে আমার কোন 
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সম্বন্ধ নেই। যুবরাজের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক হরে গেছে ॥ সে যুবরাজ্রে 
বৌ হবে। তবু তুই কল্যাণী কল্যানী ক'রে কেন আমায় বিরক্ত করিস্ 
বলতো? 

রূপালী । কিছু না, তুই শুপু কল্যাণীকে রাজবাড়ী থেকে সরিয়ে 
নিয়ে আর, তাহলেই আমি তোকে বিশ্বাস ক'রে তোর মনের মানুষ 
হয়ে ঘাবে। | 

রাঘব। যুবরাজ মি রাজবাড়ীতে থাকে ? 

রূপালী। যুবরাজ রাজবাড়ীতে নেই। আমি খবর পেয়েছি, তিনি 

ভোরবেলায় বেরিয়ে গেছেন । 

রাঘব। সেধদি এদিকে এসে পড়ে? 

রূপালী । আমি মধুর সঙ্গে মহুয়া মিশিয়ে রেখেছি; একটু খেলেই 
মর্দের মত নেশ! হ”য়ে যাবে । নেশার ঘোরে সে অজ্ঞান হয়ে পণ্ড়ে 

থাকৃবে। মহারাজ, দেওয়ান কেউ রাজবাড়ীতে নেই। তুই এইবেল! 
গিয়ে কল্যাণীকে সরিয়ে নিয়ে আয়। 

যাঘব। ঠিক আছে, তোর জন্ত এত কাণ্ড করেছি, এটাও করবো । 

তারপরও বদি তুই আমায় নিয়ে খেল্তে চাস্, তাহ'লে তোর ভাল 
হবে না। 

বপালী। আচ্ছা, তোর কি এই বিশ্বাস হয় যে, আমি তোকে নিয়ে 
খেলা করছি। তোকে যে আমি ভালবেসে ফেলেছি রে! (গাল টিপিয়া 
দিল) 

রাঘব। দুর! শুধু শুধু 'ওসব ভাল লাগেনা । পেটে খেলে তবে 
পিঠে সয়। 

নারায়ণসিংহের প্রবেশ । 
নারায়ণ । রূপালি ! 

৮ (১১৩ ) 
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রূপালী । একি, বুবরাজ--- 

রাখব। তোষার শরীর এমন কেন বন্ধু? কোন অন্থখ করেছে 

নাকি? 

নারার়ণ। না-- 

রূপালী । আজ সকালেই শিকারে বেরিয়ে ছিলেন বুঝি ? 
নারায়ণ। না, শিকারে যাইনি । একজনকে খুঁজতে বেরিয়েছি। 
রাঘব। কেসে? 

নারায়ণ। তোমর। চিন্বে না, আমিও চিন্তাম ন।, কিন্তু একবাব 

দেখেই আর তাকে ভুলতে পার্ছি না । 
রাঘব। তাকে খুজে পেয়েছ? 

নারায়ণ। না, কি আশ্চর্য্য বন্ধু! সে প্রাসাদ থেকে চ'লে যাবার 
সঙ্গে সঙ্গে আমি তার পেছু নিয়েছি, অথচ সারাদিন ঘুরেও আমি তার 
কোন সন্ধান পেলাম না। আর ধনপতি বলে, সে নাকি সর্বদাই ছায়ার 
মত আমার পাঁশে পাশেই পাকে । বপালি, বড় পিপাস| পেয়েছে। 
আমার একগ্লাস জল দে। 

রাঘব। এই, শীগ গির যুবরাজকে একগ্লাস অল এনে দে। 
রূপালী । সকাল থেকে কিছু খান্নি,-শুধু জল খাবেন? ন। 

একটু মধু এনে দেবো? 

নারায়ণ। মধু আছে? 

রূপালী। হ্যা, আছে । আপনি বন্ুন, আমি নিয়ে আম্ছি। 

[ প্রস্থান। 

নারায়ণ। তোমাকে কদিন রাজধানীতে দেখিনি কেন বন্ধু £ 

রাঘব। কেন, আমি তো! সর্বদাই রাজধানীতে রয়েছি। তোমাকেই 
বরং আমি খুদে পাইনি ! 

€ ৯১৪) 
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নারায়ণ। আমার শরীর ভাল নয়, সেইজন্য কোথাও যাইনি । 

রাখব । চল না ছুঙনে শিকারে যাই-- 
নাবায়ণ | না, ভাল লাগে না! 

জল লইয়। রূপালীর গপ্রবেশ। 

পীপালী । এই নিন্ মূ আর জল__ 
নারায়ণ। দে--( পান করিল ) 

বপালী। (রাঘবের গায়ে চিম্টি কাটিয়া! দিল) 
রাঘব। উঃ! 

নারায়ণ । কি হলো বন্ধু? 

রাঘব। না, কিছু নয়। আচ্ছা. তুমি এখানে বিশ্রাম কর, আমি 

ঘুরে আম্ছি। 

নাবাধণ। কোথায় যাবে বন? 

রলাঘব। বেশী দুরে নয়--এই কাছেই যাবো । বপালি, আমি এখন 

চলি, কেমন? [ প্রস্থান । 

রূগ্রালী। আর একটু মধু এনে দেবো? 

নারায়ণ । না, আজকের মধু ভাল নয়। এইনে। (গ্লাস দিল) 
র্ূপালী। আপনি বন্থন, আমি এগুলো! রেখে আস্ছি। 

[ প্রস্থান । 

নারায়ণ। সারাদিন ঘুরে এলাম, তবু তার সন্ধান পেলাম ন1। 
একি! মাথাটা ঘুরছে কেন? পার! শরীর জ্বালা কর্ছে। অন্ত দিন 

তে! এরকম হয় ন। | রূপালি আজ আমার কি খাওয়ালে ? 

রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ । 

রাজ্যেখবরী। বিষ। 
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নারায়ণ। বিষ? ব্বপার্লী আমায় বিষ খাওয়ালে ? 

যাত্যেশ্বরী। ওর! জংলী জাতি; ওদেব কাছে ফেটা প্রিয় খাস্ব, 
ভোমার কাছে সেট! অথাগ্ত হয় বাব] ! 

নারার়ণ। কে? কেকথাবল্লে? মা? কাছে এসমা! .আমি 

তোমাক ভাল ক/রে দেখতে পাচ্ছি না। 

রাজ্যেশ্ববী। ওরা তোমায় কোন মাদক দ্রব্য খাইয়ে দিয়েছে, 

তাতে তোমার নেশ। হ'য়ে গেছে। 

নাবায়ণ। শয়তানী বপালী আমান মদ খাইয়েছে? আজ চাবকে 

তার পিঠের ছাল তুলে নেবো । (পড়িয়া! গেল ) 
রাজ্যেশ্বরী । কি হলো বাবা? (ধরিয়া ফেলিল) 

নাবায়ণ। তোমায় খুঁজতে বেরিষে আমি এখানে এসেছি । 

রাজোশ্বরী। আমাকে ভুমি কেন খুঁজতে যাও ? 

নারায়ণ। তোমার কাছ্ধে যে আমাব অনেক দেন। আছে ম]! 

রাজ্যেশ্বরী। দুর পাগল! মায়ের কাছে ছেলেব কোন দেন! থাকে 

না। ছেলে হাজারবার মাযেব বুকে লাথি মেরে তবে বড় হয়; তা 

ব'লে মা! ছেলেব উপর রাগ কবে না আশীর্বাদ করে। 

নারারূণ। কিন্তু আমাব ম! তোমায় মেরেছে, মেরে তোমার মাথা 

ফাটিয়ে দিয়েছে। তুমি আমার কাছে গোপন কবেছ, আমি সব 
শুনেছি। আমাব অপরাধিনী মাকে তুমি ক্ষমা! কর ম1! 

র্াজ্যেশ্বরী। আমি তখনই তাকে ক্ষম! করেছি বাবা! 

রূপালীর পুনঃ প্রবেশ । 

রূপালী । কে কথা বল্ছে কুমার বাছাহর ? একি, ১ 

নারারণ। এ আমার পাগলী ম।। 

(১১৬) 
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বপালী। ও, এ বুঝি, সেই ডাইনী বুড়ী-যে মাঝে মাঝে 
রাজপ্রাসাদে গিয়ে আপনাকে যাঢ় ক'রে ফেলে ? 

নারায়ণ। তোর মত শযতানীর চেয়ে আমার এ ডাইনী ম! 

অনেক ভাল। ভূুই মধুর সনে মদ শাইগে আমার সার! শরীরে জাল! 
ধরিয়ে দিয়েছিস) আর এই পাগলী ম! আমার বুকে ক'বে নিয়ে 
আমার সেই জালা সাম্বন! দিয়েছে । 

ক্ূপালী। ও, এই ডাইনী বুড়ী বুঝি বলেছে আপনাকে এইসব 
কথা? বাণী-মার ভয়ে রাজবাড়ীতে যেতে পার না|! বলেই এখানে 

বুবরাজের মাথ! খেতে এসেছ? যা, বেবিয়ে যাও এখান থেকে । 

নারায়ণ। নানা, ও যাবে না; ও এখানে থাকবে । 

বপালী। যাও, বেবিয়ে বাও। সোজা কথায় যদি না যাও, 

তোমায় অপমান হ'য়ে যেতে হবে। 

নারারণ। তবে বে শষতানি! ( পড়িম। গেল ) 
রাজ্যেখরী । খোক।-__কি হ'লে। বাবা ? 

বপালী। কিছুহয়নি। যাও, এখান থেকে চ'লে যাও। 

বাজ্োখবরী। আমার অচৈতন্ত ছেলেকে ফেলে আমি বাবে। না৷ 

ব্পালী। কি, বাবে ন।? দাড়া9, আমি আজ তোমায় মেরে 

ভাড়াবে।4 

ধনপতির প্রবেশ । 

ধনপতি। খবরদার! ওর গায়ে হাত দিও ন!। 

রূপালী। ও যে ডাইনী বুড়ী; যুবরাজকে খেতে এসেছে । 
ধনপতি। না না, ও ডাইনী নর। 

ব্ূপালী। তবে ওকে? 

€ ১১৭ ) 
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গীন্ভ'। 

ধনপতি ।-- 
সব চেষে ওৰ আপন ন। 

সেহহব। দানে বঞ্চিত হৃ'যে বুকিতে খবোছ আপন ধন। 

এ মধু মিলন লাগি, 

কত নিশি বয়েছে ও জাগি 

কত আ[পিজল খরিষ।ছে অবিরণ 

কত যাতনাধ বলিব! পেষেছে হারানো রতন ॥ 

বপালী। আনণ্ম এসব বুণ্ধি শ|, * এখান থেকে যাবে কিনা 

জানতে চাই। 

ধনপতি । যদি না যায? 

বপালী। আমাব জংলী ভাইদেব ডেকে নিষে আস্ছি । 

ধনপতি। পাক, তাৰ কোন প্রযোজন নেই। এসে মা, তুমি 

আমাব সঙ্গে চ'লে এসো। 

বাতোশ্ববী। আমাব খোক। -- 

ধন্পৃতি। ওব অন্ত কোন ভষ নেই। ও পুবষসি-হ, তাঁব উপব 

এটা! ওব বাপেব বাজ্য। এখানে ঘদ্বি ওব কোন ক্ষতি হব, এই 

জ-লী পরীটাই শ্মশান ভ'ষে যাবে । এসে! মা । 
[ বাজ্যে্ববীব হাত ধবিষ। প্রস্থান । 

বপালী। বাব জন্ত রাঘবকে দ্িষে এত কাণ্ড কবিযেছি, আজ 
তাকে হাতে পেষে ছেডে দিতে পাববে! না । ( নাবাষণসিংঙের গাষে 

হাত বুলাইতে লাগিল ) 
নাবাবণ। আঃ, মাথাটা জ্বলে গেল। মা। তুমি আযাব আবও 

কাছে এস মা! 

(১১৮) 
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রূপালী। ভয় কি,আমি রয়েছি। 

নারায়ণ। কে--কে তুই? মাম! কোথায়? 
রুপালী । চ'লে গেছে। 

নারায়ণ । কোথায়--কোন্দিকে ? 

রূপালী । আনিনা। 

নারায়ণ। তুই আমার পাগলী মাকে তাড়িয়ে দিয়েছিন্। 

রূপালী। বেশ করেছি। মাঁমাঁমা; কিসের মা? ও তো 

একটা ডাইনী বুড়ী। ওর জন্য আপনি পাগল হ'য়ে গেলেন? আমি 
যে আপনার জন্তট এত কবি, সে বুঝি ভাল লাগে না? 

নারায়ণ। আমার পাগন্ী মায়েতে আব ভোতে আকাশ-পাতাল 

প্রতেদ। 

বপালী। যুবরাজ-_ 
নারায়ণ। ওরে শয়তানি, যে একবার অমৃতের স্বাদ পায়, সে 

আর হাত পেতে বিষ থেতে চায় ন।। (€গমনোগ্যোগ ) 

'রূপালী। কোথায় যাচ্ছেন ? 

নারায়ণ । আমার পাগলী মাকে খুঁজতে । 

রূপালী । তাকে আপনি খু'জে পাবেন না । 

নায়ায়ণ। আমি খুজে না পেলেও সে আমায় খুঁজে নেবে। 

তার সন্দে যে আমার অন্তরের সম্বন্ধ। তাই তুই তাকে শতবার 

তাড়িয়ে দিলেও সে আমায় তুল্তে পার্বে না--আমিও তাকে ভুল্তে 

পারবো না। 
[ প্রস্থান । 

রূপালী । যতই মা ম! করুন, যে কড়া মহুয়া! খাইয়েছি, দশ 

পাও যেতে পার্বে না। ওই যুবরাজ পড়ে গেল; যাই, ওকে ঘরে 
(১১৯ ) 
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তুলে নিয়ে যাই। আজ আমি প্রাণভরে যুবরাজকে কাঁছে পাবো, 
আমার অনেকদিনের সাধ মিটবে। 

[ গ্রন্থান। 

হট ভুষ্ট। 

রণস্থল। 

বাঘ! ও বীরবলের প্রবেশ । 

বীরবল। এখনও বলছি, আমার কাছে বশ্ততা স্বীকার কর্। 

বাঘা। দূর_দুর! তোমার কাছে যেদিন বশত স্বীকার কব্তে 

হবে, সেদিন গলার দড়ি দিয়ে মব্বো।। 

বীরবল। কেন, আমাকে কি যোদ্ধা মনে হয় না? 

বাঘা। তুমি যুদ্ধ শিখলে কবে যে, তোমায় যোদ্ধা ব'লে মনে 

করবো ? 

বীরবল। যুদ্ধ যদি জানি না, তবে এই চকৃচকে অস্ত্রখান! ব/য়ে 

বেড়াচ্ছি কেন? 
বাঘা। ও ভূতের বোঝা বওয়াই সার। তোমার হাতে কোনদিন 

'ওর সন্ধ্যবহার হবে না। 

বীরবল। তোকে বখন পিছমোড়1 ক'রে বেধে অবন্তিপুরে নিয়ে 
যাবো, তখন বুঝতে পার্বি আমি কি চীজ। 

বাঘা। সেঘিন পৃবের হুষ্যি পশ্চিমে উঠবে। 

বীরবল। এখনও তোকে দয়া ক'রে আক্রমণ করিনি, তাই তুই 
রোয়াৰ দ্েখাচ্ছিন্। 

€ ১২৭ ) 
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বাথ! । যে খড়-থেকে সৈশ্ত নিয়ে বুদ্ধ করতে এসেছ, তাতে আর 

আক্রমণ করবে কি? আক্রমণের আগেই তো৷ অর্ধেক সাবাড় হ?ষে 

গেছে, আর বাকী গুলে! বন্ধুদের অবস্থা দেখে চম্পট দিয়েছে । 
বীরবল। আরে, নানা; তোর মত ছোটলোকের সঙ্গে যুদ্ধ 

কর্তে হবে ব'লে লজ্জার ওর! আত্মবলি দিয়েছে; আর বাকীগুলে 

মনের ঘেন্নায় রণস্থল পরিত্যাগ কবেছে।' একটু দীড়া, আমি একদল 

সৈস্ত নিয়ে আস্ছি__তারপর তোকে মজা! দেখাচ্ছি । (প্রস্থানোগ্যোগ ) 
বাঘা। (বাধা দিয়া) আহা, রাগ করে যাচ্ছ কোথায়? 

বীরবল। কি অসভ্যের মত পথ আগলে দীড়াদ্-ভাল লাগে 

না। সর পথ ছাড়। 

বাঘ।। তা কি হয়? তুমি আমাদের পুরোনো বন্ধ, হাতে পেয়ে 

আদর-যত্র না ক'রে কি ছাড়তে পারি? (অবস্ত্রধারণ ) 

বীববল। এই মরেছে! তলোয়ার বাব করলি কেন? এরকম 

তো কথ। ছিল না। আমারও তে রয়েছে, আমি কি বার করেছি? 

তুই বার করলি কেন? 
বাঘা। তোমায় জামাই-আদরে খাওয়াবে। ব'লে। 

বীরবল। তবে আয়, তোকে শেষ ক'রে সব পাপ চুকিয়ে দিয়ে বাই। 
' বুদ্ধ ) আচ্ছা, একটু দাড়া । হাতট! ভেরে গেছে, একটু জিরিয়ে নিই, 
তারপর আবার লাগ! ধাবে। 

বাধা। এটা তোমার বোনাইয়ের রাজত্ব নয় ঘা খুসা তাই কর্বে। 

বীরবল। যুদ্ধ করতে এসেছি ব'লে একটু জিরোতে পার্বো ন। ? 
বাঘা। (হাত ধরিয়া.) আমাদের কারাগারে গিয়ে জিরোবে চল । 

, বীরবল। তুই আমার হাত ধর্লি কেন ? 
বাথা। তোমায় বেধে নিয়ে যাবো ব'লে 

(১২১) 
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বীরবল। এই, শোন্ না একট। কথা বলি--আচ্ছা, আমার মুখখানা 
দেখে কিমায়া হয় না? 

বাঘা। তুমি অবস্তিপুব-রাজ্যের সের! শম্নতান। রাজার সঙ্গে 
বোনের বিয়ে দিয়ে রাজাটাকে হস্তগত করেছ। তোমার অত্যাচাব 

থেকে আমাদেব মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা! কর্তে সাতপুরুষের বাস্তভিটে 

ছেড়ে আস্তে হয়েছে। এরাজ্যে এসেও তুমি আমার মেয়ের উপব 

হামল! দিয়েছ ।! আজ আর হাতে পেয়ে তোমায় ছাডছি না। তোমার 

মাকালীর কাছে বলি দেবে! । 

বীরবল। আমার দোষগুলোই দেখছিস্, আমার গুণণ্ডলে। দেখতে 

পাচ্ছিনা? আমিমঘে তোর. মেবেরক দেদিন মা বলে এলুম-_-সেটা 

দেখতে পেলি না? ছাড়,পণ ছাড়, । 

বাধ!। একাজ আব কখনে ক্ব্বে 2 

বীরবল। এবপব আব কোন ভদ্রলোকে একাজ করে নাকি 2 

বাঘা। যাও, আজকের মত ছেড়ে দিলুম! ফেব যদি গুপ্তপথে 

আমদের মারতে এস, সেদিন আব ক্ষম। নয়, একেবারে বলি । 

বীরবল। এ পথে এই প্রণাম । বোনাই মশাইনেব জন্মই আমার 

এই অপমান । নিজে দুরে দাড়িয়ে থেকে এই জংলীটার পরে আমায় 
যুদ্ধ কবৃতে পাঠালে । দাড়াও, আজ বাড়ী গিয়ে দিদিকে দিষে বোনাইয়েব 

মুঞ্পাত কবিষে ছাড় বে।, তবে আমার নাম । 

| প্রস্থান । 

বাঘা। 'ওট। একেবাবে অপদার্থ । ওর মত লে'ককে মাব্তেও লজ্জা 

করে। 

নেপথ্যে । জয় মহারাজ চগুসিংহেব জয় । 

বাঘ। | 'ওকি! মহারাজ চওসিংহের জগ্নধবনি ! মহরাজ চগ্ডলিংহ 

(১২২) ৃ 
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একদল সৈন্ত নিয়ে ঝড়েব মত এদিকে ছুটে আস্ছে ! "ওর তুলনায় আমাব 

সৈম্তগণ অতি ভুচ্ছ। এখন আমি কি করি? হ্যা, আমার সামান্য সৈন্য 

নিয়েই আমি 'ওকে বাধা দেবে! । 

শিবলিংহের প্রবেশ । 

শিবসিংহ। বাঘ।-_ 

বাঘা। একি! আপনি এসমত্র এখানে এলেন কেন মহারাজ ? 

শিবসিংহ | তোমায় খু'জছে এসেছি। 

বাঘা । আপনার সঙ্গে কত সৈন্য আছে ? 

শিবসিংহ। একজনও নেই, আমি এক। এসেছি । 

বাঘ!। 'এক। এখানে আস্বাব কি দরকাব ছিল আপনাব ? 

শিবসিংত । আমার সৈগ্গদলে প্রচার হয়েছে, তুমি বিদ্রোহী ভায়ে। 

আমার ধ্বংসের জন্ক অবস্তিপূরের পক্ষে যোগ দিয়েছ । 

বাঘা!। কে প্রচাব করেছে ? 

শিবসিংহ | কে প্রচাব করেছে জানি না। 'একথ! শুনে আমার 

সৈম্তগণ তোমাষ মাববাব জন্য উত্তেজিত হযে টঠেছে । তাই তাদের 

শান্ত করতে আমি তোমায় দেখতে এসেছি । | 

বাঘ।। আপনার। মান্থুষ চেনেন ন। মহারাজ, তাই আপনাদের পদে 

পদে ঠকৃতে হয় | মানুষকে বিশ্বাস ন। কবে আপনি ষখন বাজত্ব চালাতে 

পারবেন না--তখন তাকে অত সহজে অবিশ্বাস করবেন কেন ? 

শিবসিংহ । তোমায় অবিশ্বাস কবা কি আমার খুব অন্তায় ? 

বাঘা। এষে আপনার কতবড় ভূল আপনি নিজের চোখে দেখ তে 

পাচ্ছেন? এখনও আমি আপনার জন্য জীবনপণ ক'রে লড়াই ক'রে 

যাচ্ছি। 

(১৯৩) 
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শিবসিংহ | ভুমি বদি এত প্রহৃভক্ত, তবে তোমার ঘরে আমার 

ছেলে অজ্ঞান হৃয়ে প'ড়ে আছে কেন? 

বাঘা। কে কোথার পড়ে আছে জানি ন1। ওই দেখুন মহারাজ, 
অবস্তিপুররাজ চগ্ুসিধহ একদল শৈন্ত নিয়ে এদিকে আসছিলেন, 
'আমার জংলী-ভাইর1 তাকে বাধ! দিয়েছে; আপনি আর এখানে ফীড়াবেন 

না। চ'লে যান। 

শিবসিংহ। না, এখুনি আমি আমাব ছেলেকে ফিরে পেতে চাই। 

যাও--তাকে নিয়ে এস। 

বাঘা। মহ্তাবাজ! আমি আপনার কাছে অন্থুবোধ কর্ছি, এই 
পময় আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে আপনার দেশকে-_জাতিকে-__- 

আপনার জন্মভূমিকে বিদেশীর হাতে ভুলে দেবেন ন|। 
শিবসিংহ। বে আমার ছেলেকে 'গ্রম্থুন কব্তে চায়, সেই বিশ্বাস- 

ঘাতকেব সাহাযো আমি আমার দেশের মর্য্যাদ। রাখ তে চাই ন।। 

বাঘা। আমার অপরাধ নেবেন ন। মহারাজ, এই আমি আপনার 

অস্ক ত্যাগ করলুম ৷ ( অস্ত্র ফেলিয়া দিল ) 
শিবসিংহ । বাঘ? 

বাঘা । আমর সরল মানুষ, সবল কথাই বলি। নে মনিব চাকবকে 

বিশ্বাস কব্তে পারে না, আমরা তাব চাকরী করি ন। | 

শিবসিংহ। অশ্ব চুলে নাও বাঘ! 

বাঘ।। আর ত' হয় না মালেক! আমর! জতলী জাত, একবার 

গাকে থু ক'রে ফেলি, আর তাকে গিলি না । 

শিবসিংহ | একট। কপ। বাঘ।-_ 

বাঘা। আর কোন কথা নয়। আমি যুবরাজকে ফিবিয়ে আন্তে 

যাচ্ছি। হাকে আপনার ছাতে ফিরিয়ে দ্বিয়ে, আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে 

(১২৪ ) 
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যাবো--এ জধ্নীজাত বিশ্বাসঘাতক নয়। বিষশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে 
আপনি এ জীবনের মত একজন বিশ্বাসী বন্ধুকে হারিয়ে ফেল্লেন। 

[ প্রস্থান । 

শিবসিংহ। উত্তেজিত সৈন্যদেব কথাম বাঘাকে অবিশ্বাস ক'রে 

আমি কিহুল কর্লাম? না-না, কিসের ভুল? তাব ঘবে আমার 

ছেলে অচৈতন্ত হ'য়ে প'ড়ে আছে, এ তারই চক্রান্ত ! 
নেপথ্যে । জনন মহারাজ চওসি-হের জনন । 

শিবসিহ। ওকি! বাঘ! চ'লে বাবার সঙ্গে সঙ্গে জংলী সৈশ্তগণ 

ছত্রভঙ্ন হ"য়ে যাচ্ছে । ভয় নেই সৈম্তগণ ! বাঘ। গেছে, আমি আছি । 
আমি নিজে তোমাদের পরিচালন] করবো! ৷ 

চগুসিংহের প্রবেশ । 

চঞসিংহ ৷ দাড়ান। 

শিবসিংহ । একি! মহারাজ চ্সিংহ, আপনি এখানে ? 

চগ্ডসিংহ । আপনি এখানে এসেছেন বলেই আমাকে রাজধানী 

ছেড়ে এখানে আম্তে হলে।। 
শিবসিংহ। আমি এখানে এসেছি, আপনি কি ক'বে জান্লেন 

মহারাজ ? 

চণ্ডসিংহ। আমার চক্রান্তেই আপনি নিজেব সৈন্তবল থেকে বিচ্ছিন্ন 
হ'য়ে এখানে এসে পড়েছেন । 

শিবসিংহ। বাঘ। বিড্রোহী হয়েছে__একথা আপনি আমাব সৈশ্- 

ঘলের মধ্যে প্রচার করেছেন? 

চণ্ডসিংহ। আমি বলেছি, প্রচার করেছে রাঘবরাঁষ। তারই বুদ্ধি- 
চাতুর্য্ে আঙ্দগ আপনি আমার বন্দী । 

(১২৪) 



পল্লি [ তৃতীয় অঙ্ক। 

শিবসিহ। আমি সিংহ $ আপনাব মত শগালেব কাছে বন্দিতব 
স্বীকার করবে! ন।। 

চগ্ডসিংহ। সিংহের দপ এখনি খর্ধ হয়ে যাবে। (যুদ্ধ; কিছুক্ষণ 

পরে নিজের পরাজয় বুঝিয়৷ ) সৈনিক! সৈনিক! 

সৈনিকের প্রবেশ ও শিবসিংহের দক্ষিণ হস্তে অন্ত্রাঘাত | 

শিবসিহ। আঃ! কাপুরুষ ! অবস্তিপুররাজ চওসিংহ ! সম্মুখ 

যুদ্ধে ভীত হয়ে পিছন থেকে আঘাত করিয়ে আমায় পরাজিত 

কব্লেন ? 
চওগুসিংহ। সৈনিক! মহারাজ শিবসিংহকে বন্দী ক'বে নিয়ে যাও। 

(সৈনিক শিবসিংহকে বন্দী করিল) 

শিবসিংহ। আজ আপনি আমায় অন্তায় যুদ্ধে বন্দী ক'রে যে 
মহাপাপ করলেন, এর কলভোগ করতে হবে। আমি যদ্দি ক্ষত্রিয়- 

সন্তান হই, ভগবান যদি সত্য হয়, আপনাকেও একদিন এইভাবে 
বন্দী হ'য়ে আমার বিচার-মভায় দাড়াতে হবে। 

ৃ্ [ সৈনিকসহ প্রস্থান । 
চগুসিংহ। সে সুদিন আপনি আব এ জীবনে পাবেন ন।। 

সৈম্ভগণ ! ভেবী বাজিয়ে ঘোষণ! করে দাও, শ্রীপুর-সৈম্তগণ পরাজিত, 

শীপুরঅধিপতি মহারাজ শিবসিংহ আমার বন্দী। এইবার তোমর! 

'বিজয়গর্বে অবস্তিপুরে ফিরে যাও। ৃ 

| প্রস্থান 

(১২৬) 



চতুর্থ অঙ্ক 
শ্রহ্থন ভুস্ত | 

শ্রীপুর-রাজপ্রাসা | 

কল্যাণী ও রাঘবের প্রবেশ । 

কল্যাণী। সেকি! যুবরাজ মদ খেয়েছেন ? 

বাঘব। তবে আর বল্ছি কি? মর খেদে মাতাল হবে সেই 
জথলী মেয়েটাকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারী যে করছে, সে আর বল্বার কণা 

নয়। 
কল্যাণী। তোমর! তাকে তুলে আন্তে পারলে না? 

বাঘব। বহু চেঞ্টা করেছি তুলে আন্বার জন্য--পাঁবিনি। কেউ 

তাৰ কাছে গেলেই কেবল চাবুক নিরে তেডে আসে। বপাল"র 
প্রেমে যুবরাজ একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে। 

কল্যাণী । যুবরাজ তো কোন মেয়েব সঙ্গে প্রেমালাপ করে ন1। 

রাঘব। আহা, যুবরাজ প্রেম কব্তে যাবে কেন, সেই মেয়েটাই 
মদ খাইয়ে যুবরাজজকে কায়দা! করেছে। তুমি বুঝে দেখ না, মেষে- 
ছেলে বদি গায়ে-পড়। হয়, পুরুষের মন টল্তে কতক্ষণ ? 

কল্যাণী । এখন উপায় কি রাঘব-দা ? 

রাঘব। আমি কোন উপাক়্ দেখতে পাচ্ছি না। মহারাজ, 

দেওয়ান, কেউ রাজপ্রাসাদে নেই; তাই ভাব,ছি, কি ক'রে যুবরাজকে 
সেখান থেকে তুলে আনা যায় ? 

কল্যাণী। যুবরাদ্ষ কি অংলী মেয়েটাকে বিয়ে কব্তে চান? 

(১২৭ ) 
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রঘব। এখন সেখানে যা হ'চ্ছে-সে বিয়ের বাবা। এখুনি 

সেখান থেকে বুবরা্জকে তুলে আন্তে ন পারলে রূপালীর মাথাষ 

সি'ছর দিয়ে রাজপ্রাসাদে এনে হাজির কর্বে। 

কল্যাণী। তোমব! কেউ যদি জংলী পল্লী থেকে যুবরাজকে তুলে 

আন্তে ন। পার, আ'মি তাকে নিয়ে আস্বে। | 

বাঘব। তুমি বদি যাও, ভালই হয়; তোমার উপর যুবরাজের 

ছুর্দলতা আছে। তুমি গেলে সে নিশ্চয়ই চ'লে আম্বে । যদি যেতে 
হয, এখুনি আমার সঙ্গে চল। 

কল্যাণী । তুমি একটু ঈাড়াও, আমি মহারাণীকে ব'লে আসি। 

রাঘব। আহা, মহারাণীকে বল্্তৈে গেলে দেরী হ'য়ে যাবে। 

নেশ! কেটে গেলে যদ্দি জংলী মেয়েটাৰ সঙ্গে মালাবদল হ'ষে যায়, 

আর কোন উপাধ থাক্বে না। তাই বল্ভি, 'এখুনি গেলে ভাল হয়। 
কল্যাণী। তবে চল। 

শ্যমরাওয়ের প্রবেশ | 

গ্তামরাও। কোথায় বাচ্ছে! কল্যাণি? আরে, ভূত্তপূর্বব ভাগ্গে ষে! 

এখানে কি মনে করে? 

রাঘব। কিছু না; এই কল্যাণী ডেকেছিল, তাই এসেছিলাম । 
গ্ামর(9ও। কল্যাণীও আজকাল তোমায় ডাকৃছে নাকি? তুমি 

দেখ ছি পথিবীশুদ্ধ লোকের প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। 

রাঘব । না, ঠিক তা নয়; তবে কি জানেন, আমার ছ্বার। 

লোকে উপকার পায় বলেই আমায় খোজে আর কি। 
ম্তামরাও। তোমাকে আমার একটু বিশেষ দরকার আছে। তুমি 

একটু দ্রাড়াও, আমি আম্ছি। 
(১২৮) 
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রাঘখব। আমার দাঁড়াবার, সময় নেই। কল্যাণি! তুমি যা ভাল 
বোঝ কর, আমি চল্লায । 

কল্যাণী । তুমি দাঁড়াও রাঘব-দ।! শামি তোমার সঙ্গে যাবে! । 
স্টামরাও। তুমি কোথায় যাবে ? 

কল্যাণী । জংলী পল্লী থেকে যুবরাজকে তুলে আন্তে। 
শ্তামরাও। যুবরাজেব নিজের হাত-প। রয়েছে, সে চলে আম্তে 

পার্বে। 

কল্যাণী। না, সে আস্তে পারবে না। জংলী মদের নেশার 
তার হাত-পা অবশ হ'য়ে গেছে, তাই তাকে তুলে আন্তে যাচ্ছি! 

হ্যামরাও। সেজন্য আমর। আছি। তোমার সেখানে বাবার প্রয়োজন 

নেই। 

কল্যাণী। আমার জন্ত আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি 

ঘেমন নিজের কাঁজ গুছিয়ে নিচ্ছেন, নিন্। এ রাজাটাকে লুটেপুটে 

নিয়ে নিজের বাক বোঝাই করুন । 

গ্তামরাও। কল্যাণি-_ 

কল্যাণী । জুচ্চোর--শরতান--মাতাল ! যান, স'রে বান। বোনের 

বাড়ীর ভাত এখনও আপনার পেটে গজগর্দ, কবছে, আমায় বাধ! 

দিয়ে বোনের ছেলেটির আর সর্বনাশ কববেন ন|। 
হ্তামরাও। আমায় যত পার গালাগালি দাও; শুধু একটা ক! 

শুনে যাও-_ 

কল্যাণী । যুবরাজকে ফিনিয়ে নিয়মে এসে আপনার কথ। শুনবো । 

যত চেষ্টাই করুন, যুবরাজ্জকে মেরে আপনি শ্রীপুরের সিংহাসনে বন্তে 
পারবেন না। এসো রাঘব-দ।! 

[প্রস্থান 
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্পন্তিচস্ত [ চতুর্থ অঙ্ক । 

রাখব। নমস্কার তৃতপুর্বব মাম। ! 

শামরাও। শোন শোন, তোমার সঙ্গে কথ। আছে। 

রাঘব । শুন্বো- আজ নয়, আর একদিন। 

শ্তামরাও । ভীষণ জরুরী কথ! হে! 

রাঘব। তাইতো দূর থেকে আপনাকে নমস্কার ক'রে যাচ্ছি। 

[ প্রস্থান। 
্ামরাও। উঃ! ভীষণ ভূল হয়ে গেল একখানা অস্ত্র ব| 

ছ'একজন রক্ষী প্রহরী থাক্ণে ব্যাটাকে এইখানেই কায়দ। ক'রে 
ফেল্তাম। ব্যাটার কি অদ্ভুত ক্ষমত1! মেয়েটাকে এমন মন্ত্র দিয়েছে 
বে, আমাকে একেবারে . থ” ক'রে দিয়ে চলে গেল! মেয়েটাকে 

নিয়ে কি বিপঘে ফেল্বে? প্রাসাদে কে আছ, মহারাজকে সংবাদ 
ঘাও। 

মায়াবতীর প্রবেশ । 

মার়াবতী । যুদ্ধের সংবাদ কি শ্তামরা ও? 

শ্বামরা'ও | যুদ্ধের সংবাদ পরে শুন্বে। যারা যুদ্ধ কর্তে গেছেন, 

তার! পুরুষ ; হয় মর্বে, না হয় মার্বে। এদিকে তোমার চোখের উপর 

থেকে তোমার ভাবী পুক্রবধূ চুরি হ'গ্নে গেল, তার কি কর্বে ? 

মায়াবতী । সেকি! কল্যাণী কোথায় ? 

ম্তামরাও। এতক্ষণ চোরের চোব-কুঠরীতে। 

মায়াবতী । কে নিয়ে গেল? 
স্তামরাও। যুবরাজের প্রিয় বন্ধু রাঘবরার। 

মায়াবতী । তুমি কোথায় ছিলে ? 

ঠ্ামরাও। তার সাম্দেই ছিলাম । 
(১৩) 
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মায়াবতী । তুমি বাধা দিতে পাব্লে না » 

এ্র!মরাও । কুরস্থুৎ পেলাম না। . 

মায়াবতী । তুমি একটি অপদার্থ 
গ্রামবাও। প্রথমট1 আমায় অপদার্থ হ'য়েই ণাকৃতে হরেছিল দিদি ! 

পুতন দেশে এসেছি, এখানকার হালচাল আমার জান। ছিল ন।) তাই 
প্রতেক চালে আমি কিস্তি খেয়ে ঘাচ্ছি। 

মায়াবতী । প্রাসাদে কোন প্রকষ নেই, আমি এখন কি কবি? 

গ্লামবাও! তুমি নারায়ণসিংহকে সংবাদ দাও। 

গ্রামরাও। সংবাদ দিলেও সে এখন গুন্তে পাবে না। জখলী মদের 

মেশায় তার কাণ বধির হ"য়ে গেছে। 

মায়াবতী । নারারণসিংহ মদ খেয়েছে ? 

গ্তামরাও। সে খায়নি, তার হ্থিতৈষী বন্ধুবা তাকে আদর কণ্ৰে 

মধ খাইয়ে দিয়েছে । 
মায়াবতী । আমার একমাত্র সন্তান মাতাল? শ্তামরাও! তুমি 

'এথুনি সমব-শিবিরে গিয়ে মহারাজকে সংবাদ দাও। 

ূ রাজীবরাওয়ের প্রবেশ । 

রাজীব । মহারাজ বন্দী । 

মায়াবতী । সেকি! কে তাকে বর্দী করেছে? 

রাজীব । অবস্তিপুত্ররাঘ চণ্ডসিংহ | 

গ্তামরাও | অসংখ্য সৈশ্ত-পরিবেষ্টিত মহারাজকে বন্দী করণে কি 

করে ? 

রাজীব । সুচতুয় চক্রীর চক্রান্তে মহারাজ নিজের সৈশ্যদল থেকে 
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে মীরপুর-দীমান্তে গিয়ে পড়েছিলেন । বাধার ঘরে যুববাজ 
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স্পল্লিঙ্ন্স [ চতুর্থ অঙ্ক। 

অচৈতন্ত হওয়ার জন্ত তিমি বাঘাকে সন্দেহ করেন। বাঘা যুদ্ধক্ষেত্রে 

অন্তর ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তার জংলী সৈম্তগণ চণ্ডসিংহের আক্রমণে 

ছত্রতক্ন হয়ে যায়; সেইসময় রাজা চগুসিংহ মহারাজকে এক! পেকে: 

বন্দী কবেছে। 

মায়াবতী । আমার অন্থরোধ জানিয়ে বাঘাকে বলুন, সে যেন 

তার অমন্ত সৈগ্ভ নিয়ে এখনি অবস্তিপুবের উপব ঝাঁপিয়ে প'ড়ে 

মহাবাজকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আমে । 

রাজীব। আপনার আদেশ মাথায় নিয়ে আমি এখুনি বাঁঘার 

কাছে যাচ্ছি। 

ঠামরাও। নানা, আমার মত আপনি আর চালে ভূল কর্বেন 

না। বাইরে হানা দেবাব আগে ঘর সাম্লাতে হবে। কল্যাণীকে 

উদ্ধার করতে হবে, যুববাজকে হুলে আন্তে হবে, তবে অবস্তিপুব 

আক্রমণ কব্বে|। 

রাজীব । কল্যাণী--কোথার কল্যাণী? 

শ্যামরাও। বাজপ্রাসাদ থেকে চুরি হ'য়ে গেছে। 

রাজীব । আমার কল্যাণী :ম! চুরি হ'য়ে গেছে? মহারাণি ! 

আণ্ম নে অতি বড় বিশ্বাসে আমাব মেয়েকে আপনাৰ কাছে রেখে 

গিয়েছিলাম! এ আপনি কি করলেন মহাবাণি? 

শ্তামরাও। আহা, মেয়ে আপনার মরেনি-বেচে আছে । 

রাজীব। আপনার সন্তান হয়নি; তাই পিতার বুকে সন্তানের 

বিয়োগ-ব্যথ! কতখানি লাগে, আপনি বুঝতে পার্বেন না! । 

শ্তামরাঁও। বুঝতে পারছি দেওয়ানজি! কিন্তু এখানে দীড়িক়ে 

বুক চাপড়ে কাদ্লে আপনার মেয়েকে ফিরে পাবেন না। এখন 

আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না! ক'রে আগে বুবরাঙ্গফে উদ্ধার করি 
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গ্রণম দ্য | ] স্পক্তিভক 

আন্ুন। বেণী দেরী করলে মুবরাজকেও পাপয়! যাবে না-আপনার 

মেয়েকে ও পাওয়া বাবে না। আস্থন আমার সঙ্গে । 
মায়াবতী । না, আগে অবস্তিপুব থেকে মহারাজকে উদ্ধার কব্তে 

হবে। 

গ্রামরাও। ন! দিদি, আগে যুবরাজকে উদ্ধার কব্তে হবে। 

মায়াবতী । তোমার মত গগুমুখের পরামর্শ শুনে কাজ কর্লে 

আমাদের আবার ঠকৃতে হবে । 

ঠামরাও। দিদি, আমি মুর্খ নই; শান্তর, বেদবেদান্ত, দর্শন আমার 

কণস্থ। 

মায়াবী । তুমি যে শান্তজ্জ পণ্ডিত, তার প্রমাণ কই? 

হ্টামরাও। যার বাক্সে পয়স! নেই, বিগ্ভাব জাহির ক'রে তার 

কোন লাভ নেই। দারিত্য-দোষে সর্বগুণ নাশে। যাঁর অর্থ আছে, 
শত শত বিদ্বান তারই দোরে বাধ আছে। আসন্ন দেওযাঁনজি ! 

রাজীব। আপনি যুদ্ধ কব্তে জানেন না, কি সাহসে আপনাকে 

নিয়ে আমি যুবরাজকে উদ্ধার কব্তে যাবো? 

গ্রামরাও। ফলেন পরিচীয়তে । ওকথখা আর এখানে কেন? 

কলাণীকে উদ্ধার করাব পবই আপনি আমার সব পরিচঘ পেষে ঘাবেন। 

মার়াবতী। তুমি তো একট! জঘন্য মাতাল ! 
শ্টামরাঁও। মদ আমি খাই দিদি, মদে আমায় থায় না । এই মদের 

বোতল তোমার পায়ের তলার, রেখে দিলুম । যতর্দিন ন। মহারাজকে মুক্ত 

ক'বে, কল্যাণীকে উদ্ধার ক'বে যুবরাজেব সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিতে পারি, 

ততদিন মদ আর আমি ছেঁবে! না। তোমার যে সন্তানের মঙ্গলের জন্য 

আমায় ডেকে এনেছ, তার মঙ্গল কামনাই হবে আজ গেকে আমার ধ্যান 

জান। এইবার আমাক শ্ববপ প্রকাশ হবে দিদি! আজ পুথিবীর সব 
(১৩৩) 



্পন্তিচস্ক [ চতুর্থ অঙ্ক । 

শয়তান বদি এক সঙ্গে সমবেত হয়, তাব। আমার গতিরোধ কব্তে পার্বে 

না। 

রার্জীব। যে শয়তানের চক্রান্তে ঘহারাঞ্জ বন্দী হয়েছেন, আপনি 

তাকে কোথায় খু'জে পাবেন? 

শ্তামরা9। খুঁজলে তাকে পাওয়া যাবে ন।; ধব্ৃতে গেলেই সে 
পালিয়ে যাবে । তাব কিন্তিতেই যুববাজ অচৈতন্, মহারাজ বন্দী, কল্যাণী 

নিরুদ্দেশ । এখন চালে ভূল করলেই আমর। মাঁহ হ'য়ে যাবো । আমাদের 
এমন চালে চন্তে হবে, ধাতে সে নিজের চালে নিজেই মাত হ'য়ে যাঁয়। 

মায়াবতী | শ্ামরা'ও ৷ 

স্যামরাঁও। ভয় নেই দিদি! তোমর। বাকে টি-ভাত দিসে অপদার্থ 

অকর্্ণা মাতাল ক'বে দুবে সরিয়ে রেখে দিরেছ, কাজেব সময় সেই প্রমাণ 
ক'রে বাবে বে, যাঁকে বাখো সেই বাখে। 

| পপ্রস্তান। 

মায়াবন্তী। দেওয়ানজি ! 

রাজীব । ভয় নেই মহারাণি! আমি এখুনি সৈম্ত নিয়ে ক্ল্যাণীকে 

খুঁজতে যাচ্ছি। যে শরতান আমার 'মরেকে লুকিরে রেখেছে, তাব 

ছিঘ্নশির আমি আপনার পায়ে উপহাব দিষে যাবো । 

মাধাবতী | আর মহারাজের মুক্তি? 

বার্জীব। বাঘাব সাহাঘা ধদি পাই, একদিনেই আমি অবস্তিপুর 

রাজ্য শ্মশান কবে মহারাজকে মুক্ত ক”রে নিয়ে আস্বো । আর যদি না 

পারি, আমি এজীবনে শ্রীপুরে কিবে আন্বে। না। 

[ উভয়ের প্রস্তান। 
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দ্ষিভীল্ দৃশ্য । 

জংলী পল্লী । 

কল্যাণী ও রূপালীর প্রবেশ । 

কল্যাণী। যুবরাজ-_ধুববাজ ! কই, কোণায়? বুবরাজ কোথায় ? 
রূপানী। কেন, কি দরকার তাকে ? 

কল্যাণী। আমি তাঁকে ফিরিছগে নিষে মাঁবে। | 

বপালী। ন।, সেযাবে ন!। 

কল্যাণী। আমি তাকে জোব ক'বে নিয়ে যাবো । 

রূপালী । এভ আশা তোমার ? 

কল্যাণী । হ্যা, রাজাব ছেলে জংলী পল্লীতে পণ্ড়ে থাকবে, এ অন্তাষ 

র'জ্যবাসী সহ কব্বে না। বল, কোথায় যুববাজ ? 

রূপালী । বল্বে| ন|। 

কল্যাণী। সহজে ন! বললে তোষার বিপদ হবে। 

বপালী। আগে নিজেব বিপদ সামলা 9, তারপর আমায় বিপদের 

ভয় দেখিও। * 

কল্যাণী। আমাকে ভর দেখিয়ে তামার লাভ হবে না, আমি 'এ 

রাজ্যেব দেওয়ানের মেয়ে । বিপদ্দকে আমি ভয় করি না। 

রূপালী । কোথায় দাড়িয়ে কথা বল্ছে। ধাধণ! নেই? এখান থেকে 
তোমার রাজ্য--রাজধানী অনেক দুর । 

কল্যাণী। যত দুরেই হোক, বল, যুবরাজ কোথায়। আমি তাকে 
ফিনিয়ে নিক্ে যাবোই। | 

রূপালী । পার তে! ধুবরাজকে ফিরিয়ে নিম্নে বাও। 
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প্পন্তিচস্ক চতুর্থ অন্ক। 

কল্যাণী । যুবরা-_খুবরাজ -- 

রূপালী । এখনে! চিৎকার কর্ছে!? দাড়াও, আমি তোমায় 

একেবারে শেষ ক'রে দিচ্ছি। (হত্যান্ন উতদ্ভত ) 

বরাঘবের প্রবেশ । 

রাঘব । আরে, একি কর্ছিস্ ? 

কল্যাণী। বাঘব-দ!! তুমি আমায় এখান গেকে নিয়ে যুবরাজেব 

কাছে পৌছে দাও। . 

রাখব। বাপরে! ওই জৎলীদের বিরুদ্ধে কথ! বলি, আর আমার 

জান্টা খতম হয়ে যাকৃ। 
রূপালী । এসে! আমার সঙ্গে । (ক্ল্যাণীব হাত ধরিল ) 

কল্যাণী। যাবো না। যুবরাজ, উঠে আহ্গন ! এরা আমার মেরে 
ফেল্লে ৷ 

বপালী। েঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে ফেললেও সে শুন্তে পাবে না। 
এসো, চলে এসো । 

[ কল্যাণীকে লইয়। প্রস্থান । 

রাঘব। শ্রীপুরবাজ শিবসিংহ বন্দী । বুবরাজ নারায়ণসিংহ এখানে 

অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে। আন্দ রাতের অন্ধকারে যুবরাছকে হত্যা 

ক'রে আমি হবো শ্রীপুরের রাজা। আর ওই পূর্ণ যুবতী রূপালী হবে 
রাণী। বপালী-_রূপালী। বপালীর যৌবন আমায় পাগল ক'বে দ্িয়েছে। 

রূপালীর পুনঃ প্রবেশ । 

রূপালী । যাক্, অনেক কষ্টে মেয়েটাকে ঘরে পুরে শেকল তুলে 
দিয়েছি। | 
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দ্বিতীয় দৃশ্থা | ] 'খশছ্জিজকা 

রাঘধ। যুববাজ কোথা ? 

রূপালী। ওই অন্ধকারে নেশার ঘোরে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে। 

রাঘব। এখন জাগতে পারে ? 

বপালী। কেউ না ডাকলে জাগবে না। 

রাঘব। তোর জন্য কত কাণ্ড কর্নুম দেখলি? 

বপালী। দেখেছি । 

বাঘব। যা-যা বলেছিলি, সব মিলেছে ? 

বপালী। মিলেছে। 

বাঘব। তবে এখনও দুরে দূরে কেন? আয়, কাছে আয়। (হাত 

ধরিল ) 

রূপালী । আহা, হাত ছাড়-- 
রাঘব । না, আব ছাড়বে! না । তোর সব আদেশ নতমস্তকে পালন 

কব্লুম, এখন তুই আমার একটী কথ। শোন! আয্--কাছে আয়, 
আজকের দিনে দুজনে একটু আমোদ-আহলাদ করি আয়। 

বপালী। আগেতুই রাঞ্জ। হ'বে সিংহাসনে বোন্, তবে তে। আমোদ- 
আহুলাদ হবে। 

রাঘব। সে তখন নূতন ক”রে ফুলশম]া হবে। এখন তে। তুই 

আমার কাছে আয়। (ছুই হাত ধরিল ) 
রূপালী । এই উল্নৃক, হট্ যা_( লাথি মারিল ) 
রাঘব। তার মানে? 

রূপালী । বেরিয়ে যা এখান থেকে । 

রাঘব। ও, আমাকে দিয়ে এত কাণ্ড করিয়ে ভুই আমায় হটিয়ে 
দিবি? - 

বপালী। না, তোর মত মেয়েমানুষের প-চাটা কুঝুরকে বে করবে? 

(১৩২ ) 
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রাঘব । এই বর্দি তোব মনে ছিল, তবে আমাকে দিষে কল্যাণীব সঙ্গে 
যুববাজের 'বিষে ভেঙ্গে দিলি কেন? 

বপালী। আমি যুববাজেব বে হবে। লে "তাকে দিযে এহ কাণ্ড 
কবিষেছি। তুই চিনিব বল । ব'যেই মব, চিনি ধাবাব আশা! কবিসনি। 

বাঘব। আমাকে অরুতজ্ঞ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘ'তক সাঁজিষে তুই 
মত্ত] লুটুবি? তোর সে আশাম ছাই দিতে এখুনি আমি যুব্বাপ্তকে তনা। 
কববে।। (প্রস্থানোগ্োগ ) 

বপালী। হু'সিষাব শধতান । ( হুত্যাষ উদ্ঘত ) 

বাঘব। (হাত ধবিব!) ও! এতদূব ' «যীবন দেখিষে জগতে 
সবল মান্ুবট!কে তুই যখন শধভান তৈবী কবেছিন, হাব পুবন্ধাব তাকেই 

নিতে হবে। 

বপালী। বাঘব! শধতান। তুই আমাধ মাবঁব ? 

বাঘব। হাঃ হাত হাঃ। শধতান । ওরে শখতানি। বিষরুক্ষ বোপণ 

কবলে বিধফল খেতেই হবে। নে যৌবন দেখিমে জগতেব কাছে তুই 

আমার খ্বণিত দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সাজিষেছিপ, সে যৌবন জীবন 

ভোব এইখানেই শেষ "যে যাক । (ছুবিকাঘাত ) 

বপালী। আঃ--বাপি, যুববাজ শধতান আমাৰ ছুবি “মবেছে। 

| প্রস্থান । 

বাধব। যা-পণডে পড়ে চিংকাব কবগে ষ। এখনই আন্ম 

তোব যুবাকে হত্যা। ক'বে এখান “থকে চ'লে যাবে।। 

শ্যমরাওষের প্রবেশ । 

শ্ামরাও। (সামনে অস্ত্র ধরি! ) যাবা পথ নেই । 

বাঘব। একি । আপনি আমাব হত্যা কববেন ? 

৬১৩৮) 
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স্তামরাও। না-তোমার গায়ে গুড় দিয়ে চাটুবে।। 

রাঘব। এখনো বল্ছি আমার পথ ছেড়ে দাও। 
ই্যামরাও | ছাড়বো না। 

রাঘব। হুসিয়ার! 

বাঘার প্রবেশ । 

বাঘ! । আমার ঘবে রোক্াব দেখায় কে রে” 

শ্তামরাঁও। বাঘা এসেছ? "ওই দেখ-__ 
রাঘব। সর্দীর, এই শয়তান তোমাব মেয়েকে ছুরি মেবেছে। 

বাঘ! । আমার মেয়েকে ছুরি মেরেছে? আমার বপালী মা 

রাঘব। তোমাব বপালী আব নেই সর্দার এই শয়তান তাঁকে 

মেরে ফেলেছে । ওই 'ওদিকে চেসে দেখ, দাওয়ার উপব তোমার বূপালী 

ম'বে পড়ে আছে। 

বাঘ1। তুমি আমাব 'ময়েকে ছুবি মেবেচ « 

গ্যামরা'ও | বিশ্বাস কর সর্দাব__ 

বাঘব। নানা, ওব কথা শুনে। না সন্দার ! 'ও তোমাব মেয়েকে 

মেরে পালিয়ে বাচ্ছিল, আমি ধর্তে গেছনুম ব'লে ওই দেখ তলোয়ার 

নিয়ে আমায় মার্তে এসেছে । আব দেখ, ওরই ভাতে তোমাব মেয়ের 

বুকের রক্তমাখ| ছুরি । 

হ্যামরাও। রাঘবরায় ! 

বাঘব। আমার পিছনে গোয়েন্দাগিরি কবার এই যোগা পুরস্কার | 

[প্রস্থান । 

হ্াময়াও । তোমার মেয়েকে হত্যা ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে, ওকে--ধর 

ঘাঘা!--ওকে ধর। 

(১৩৯ ) 
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বাঘা। ওকে ধরবো না, ধরবো তোমাকে । বল্ শয়তান, কেন তুই 
আমার মেয়েকে মেরেছিস্? 

শ্তামরাও। বিশ্বাস কর অর্দার! আমি তোমার মেয়েকে মাক্সিনি। 
ওই রাঘবরায় তোমার মেম্বেকে খুন ক”রে পালিয়ে গেল। 

বাঘা। তোর মুখের উপর বলে গেল তুই আমার মেয়েকে মেরেছিন্। 
এখন আবার মিথ্যা কথ।? আঙ্গ তোকে আমি জানে মেরে দেবো 

শয়তান ! (হত্যায় উদ্যত ) 

রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ । 

রাজ্যেম্বরী । শয়তান ও নয় বাবা, শয়তান রাঘবরাষ। 

বাঘা। তুমি কে? 

শ্তামরাও। ওই যুবরাজের পাগলী ম।। 

বাঘা। ভুমি কি ক'রে জান্লে মে বাঘবরায় আমার মেয়েকে 

মেরেছে? 

রাজ্যোশ্বরী। আমি সব দেখেছি । রাঘবরায় তোমাঁব মেয়েকে মেরে 

পালিয়ে যাচ্ছিল, উনি এসে তাকে বাধা দিয়েছিলেন । তুমি আনতেই 
রাঘবরায় তোমায় উল্টো বুঝিয়ে পালিষে' গেল । 

বাঘ1!। পালিয়ে বাচতে পারবে না মা! আমি ছুনিয়! ঢুড়ে তাকে 

খুঁজে নিয়ে আন্বো। হুজুর, আপনাকে অপমান ক'রে যে অন্থায় 
করেছি, সেজন্য আপনি আমাঘ মাঞ্জন। কব্বেন। বপালি রূপালি-_ 

গ্তামরাও। এখন শোকের সময় নয় অর্দার! তোমাব মেয়েকে যে 

মেরেছে, এর মধ্যে বিশেষ কারণ আছে । সেই কারণ জান্তে হ'লে সেই 
শয়তানকে ধর্ৃতে হবে। ত্তানা হ'লে তুমি, আমি, যুববাজ, দেওয়ান 
এরাজ্যর অনেককেই তার হাতে প্রাণ দিতে ছবে। 
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বাঘা। আর এক্টী প্রাণ যাবার আগে আমার হাতে তাব মাথাটা 

ধড়ছাড়া হ'য়ে যাবে । বপালি - রূপালি! 

প্রস্থান । 

হ্ামরা9। সন্দার- সদ্দার ! 

ধীরেঠাকুরের প্রবেশ । 

ধীরে । পাগলী মা! আছে? পাগর্লী মা? 

রাজোম্বরী। বাব! - আমার খোকাকে ভাল ক'রে দিন । 

ধীরে। আমি মায়েব নাম জপ ক'বে দিয়েছি, ভাব খোকা] ভাল 

হ'য়ে গেছে । যাবা, তাকে তুলে দিগে যা। তাব বাপ বন্দী হয়েছে, 

আব তে! তাব ঘুমিয়ে থাক। সাজে ন। ৷ 

বাজ্যেশ্বরী। আমি এখনি তাকে হুলে দিচ্ছি। তাব বাব! শক্র'র 

হাতে বন্দী, আব কি আমি তাকে ঘুম পাড়িনে বাখ তে পারি? এখুনি 

যে তাব বাবাকে মুক্ত কবতে যেতে হবে। নানা, হার বাবা তো 

মহারাজ শিবসিংহ নয়। 

বীরে। খববদার। আব একটা কথ! বললে তোর আশায় ভাই 
পড়বে। 

রাজোশ্ববী । ভুল হযে যায় বাবা! বত দিন যাচ্ছে, আমি সব 

ভূলে বাচ্ছি। বাবা, সে লম্পট পাষণ্ডকে কি আর খুজে পাওয়া 
যাবেনা? 

ধীরে । বাবে। 

রাজোখরী । কবে? 
ধীরে । সাতদিন পবে। আমার ম। বলেছে--সাতদিন পরে সে 

পাষণ্ড ধর। প'ড়ে যাবে। 
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রাঙ্যোষ্বরী। একবার গদি তাকে পাই--ছেড়ে দেবে না। তার 
মহ অপরাধের বিচার কব্বে।--বিচার করবো । 

[ গ্রস্থান। 

ধীরে শ্যামরাও, তোমায় সৈগ্ত নিয়ে এখনি শয়তানকে ধবৃতে 
যেতে হবে। 

শ্তামরাও। সেই শর্বতান -কান্দিকে গেল বল্তে পার ? 

ধীরে । আমি দুর থেকে দেখতে পেলুম, একটা মুখ বাধা মেয়েকে 
নিয়ে যুবরাজেব তা ঘোড়ায় চেপে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। 

শ্তামরাও। শধতান রাঘবরার কল্যাণীকে এখান থেকে নিষ্ধে পালিয়ে 

বাচ্ছে। বিদার সাধুবাবা_ 

ধীরে। এক কোথায় যাবে ? 

শ্যাময়াও | নির্যাতিতা কল্যাণীকে উদ্ধার কর্তে-_ 

ধীরে। এক যদ্দি তুমি ক্ল্যাণীকে উদ্ধার কর্তে ন| পার ? 
গ্তামরীও। আমার জীবনটাই দিয়ে যাবো, তবু জীবিত থেকে 

শয়তানের চক্রান্ত আমি হা কববে। ন!। 
প্রস্থান । 

ধীরে। বাঘ।- বাঘা 

বাধার প্রবেশ। 

বাঘা। বল্তে পারেন সাধুবাবা, আমি এমন কি পাপ করেছি, 
ধার জন্ত আমার মেয়ে হারাতে হ'লে! ? 

ধীরে। তোমার পাপ নয় বাঘ! তোমার মেয়ে নিজের পাপেই 
নিজের জীবন দিয়ে গেল। তোমাকে কিন্তু তোমার মেয়ের হত্যার 

প্রতিশোধ নিতে হবে। 
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বাঘা । প্রতিশোধ ? “হ্যা সাধুবাবা--এমন প্রতিশোধ আমি নেবে 
বা দেখে পৃথিবীটা! ভয়ে শিউরে উঠবে । 

ধীরে। ত্য যদি প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে শ্রীপুরের পক্ষে অগ্র- 

ধারণ ক'রে এখুনি সৈন্ঠদল নিমে তুমি অবস্তিপুরের উপর বাঁপিরে 
পড়। 

বাঘ!। না, প্রীপুররাজ আমায় অবিশ্বাম করেছেন, তাই তীব পক্ষে 
আমি আর অস্ত্ধারণ করবো ন। | 

ধীরে । উত্তেজিত হ'য়ে মানুষ অনেক ভ্রল কবে বাঘা। 

বাঘা। ভুল-_ভূলই থাক্ বাবা ! 

ধীরে। বাঘা, আমার অন্ুরোধ-- 

নারায়ণসিংহের প্রবেশ | 

নারায়ণ। নান, অন্থরোধ নয়, আমার আদেশ--বাঘাকে এখুনি 
'আমাদের পক্ষে অন্ত্রধারণ করতে হবে। 

ধীরে। যুবরাজ ! 
নারায়ণ। পাগলী মায়েব কাছে শুনেছি, অবস্তিপুররাজের হাতে 

আমার পিত| বন্দী হয়েছেন। আমার বন্দী পিতাকে মুক্ত কর্বার জন্ত 

আমি বাঘাকে অস্ত্রধারণ করতে আদেশ কর্ছি। 
বাঘা। আমি ষে প্রতিজ্ঞা করেছি যুবরাজ, শ্রীপুররাজ শিবলিধহেব 

পক্ষে অন্ত্রধারণ করবে৷ না ? 

নারারণ। অবস্তিপুররাজের অত্যাচারে অসর্ধন্ব হারিয়ে শ্রীপুররজ 

শিবসিংহের দয়ার দ্বারে এসে যেদিন ঠাড়িয়েছিলে, তিনি বদি সেদিন 

বর। না করতেন, কোথায় থাক্তে তুমি, কোথায় থাকৃতো৷ তোমার জংলী 

আভিজাত্য? 
(১৪৩ ) 



পন্তিল্ [ চতুর্থ অঙ্ক। 

বাধা। সত্যকথ। যুববাজ। কিন্তু মহাবাজ্ম যে আমাধ বিশ্বাস 
কবেন না। 

নাবায়ণ। তোষাব সেই ছুর্দিনেব আশ্রধদাতা। আজ পাষণ্ড অবস্তিপুব 
বাজেব হাতে বন্দী হযেছেন। 

ধীবে। পাণ্ডে হাত থেকে তোমাদেব মান ইজ্জত বক্ষা ক'বে 

যিনি নিজে বন্দী হলেন, তীকে উদ্ধাব কবাব চেষে তোমাৰ পণ্উজ্ঞ। বড় 
হ'লে। বাঘা ? 

বাঘ।। না, আমাব বিপন্ন আশ্রধদাতাব মুক্তিই আমাব কাছে বড । 

ধীবে। আব তোঁমাব কন্তাহত্যাব প্রতিশোধ ? 

বাঘ।। আমাব কন্তাহত)াব প্রতিশোধ নিতে সাবা অবস্তিপুববাজ্যে 

বিভীষিক। হ্ষ্টি কববো। 

ধীবে। তোমাব আশ্রবধাত| বন্দী মহাবাঁজ শবসি-হ__ 

বাঘ।। আমি বাহুবন তাকে মুক্ত ক'বে নিষে আলবে! | 

নাবাষণ। বে শ্রীপুবেব পাক্গ তুমি অস্্রধাবণ কব-_ 

বাঘা। মহাবাদেব পক্ষে আমি অশ্ত্রধাবণ কৃববে সত্য--কিন্তু এক 

সর্তে। তিনি আমায অবিশ্বাস করেছেন, তাই আমি তাব অন্ন খাবে 

না-_বেতন নেবে! না, তাব দানেব প্রতিদান দ্রিতে আমি তাকে মুক্ত 

ক'বে এনে আপনাদেব কাছে বিদাধ নিষে চিবদিনেব মত এবাজ্য ছেডে 

চ'লে যাবো । 

ধীবে। হবে এই নাও অন্ব। শ্রীপুবেব সৈনাপত্য নিষে মহাবাজকে 

মুক্ত ক'বে নিয়ে এসে ৷ হ্যা, মনে থাকে যেন, আমার ম। চায় মহাবাজ 

চগুডপিংহকে অক্ষত বন্দী__ 

বাঘা। সাধুবাবা, বাঘা বখন আবাব অস্ত্রধাবণ কবেছে, তাব 
মনিবকে আব কেউ বন্দী কবে বাখ.তে পাৰবে না । হো। জংলী ভাইসব। 

(১৪৪ ) 



দ্বিতীধ দৃপ্ত | ] স্শল্ত্িিক্ষ 

মাদল-__মাদল। লড়াই দিতে হবে, হষমন মাব্তে হবে । আগে বাড়ো। 
ভাইসব, আগে বাড়ো। পায়ের ধূলো দাও সাধুবাব1! মুখ দিয়ে যে কথা 
বেরিয়ে গেছে, যেন আমি সেক! বাখ তে পারি। 

| প্রস্থান । 

ধীবে। আব অপেক্ষা নয় যুববাজ ! দেওয়ান বাজীবরাও রাজধানী 
থেকে অবস্তিপুরে সৈন্ঠ নিয়ে যাচ্ছে । পথে তুমি তাব সঙ্গে মিলিত হ'রে 
তোমাব পিতাকে মুক্ত ক'বে নিয়ে এসো । 

নাবাধণ। আমাব পিতাকে বে অপমান কবেছে, তাকে আমি সহজে 
ছাড়বে! না। পিতাব জন্ত বদি প্রন্নোজন হন, অবস্তিপুব-বাজ্য আমি 

শ্শন ক'বে দেবে!. তবু আমাব পিতাকে আমি অবস্তিপুব-কাবাগ।বে 
প'চে মব্তে দেবে। না। 

পীবে। যুববাজ-_ 
নারায়ণ। বৈদেশিক আক্রমণের সমম শয়হাঁনেব চক্রান্তে আমি 

অক্ঞান হ'বে পড়ে থেকে যে মহাপাপ কবেছি, আজ বৃকেব রক্ত দিয়ে 

তার প্রায়শ্চিন্ত কব্বো। 

[ প্রস্থান । 
ধীরে। যত লাফালাফি কব কেউ কিছু কব্তে পাব্বে না। জগতে 

সবাই মনে কবে আমি বড। আম বুদ্ধিমান । আমি শক্তিমান। 
ওবে মুখেব দল! তুই বর্দি সব, তবে তোর ইচ্ছায় চোব অনম-মবণ 
হয় না কেন? তুই আমি কেউ কিছুনয। আমাদের সবাইকে মায়াব- 
দড়িতে বেঁধে লাগান ধ'রে ব'সে আছে মধূমধী একাক্ষবী 9ই মা। 

| প্রস্থান । 
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তৃতীন্ম জুস্ট্য। 

অবস্তিপুব-শিবির । 

চগডসিংহ ও বীরবল। 

চগুসিংহ । বাঘার ঘরে আগুন দেয়! হয়েছে । 

বীরবল। ন। মহারাজ ! 

চণ্ডসিংহক । কেন বাঘাব ঘবে আগুন দেওয়া হমনি ? 

বীববল। নিজেব ঘব পোড়াতে চাই ন। ব'লে। 

চগডসিংহ । এত ধনম্মজ্ঞান এতদিন ছিল “কাথায ? 

বীববল। পাপেব প্রতাপে চাপা পড়েছিল । 

চগ্সিহ | , না, তোমাকে আর মানুষ কব! গেল ন1। 

বীববল। মানুষেব সে থাকলে তো মানুষ হবে| | 

চগুসিংহ । তাব মানে, আমি মানুষ নই, জানোয়ার | 

বীববল। আজ্ছে না, আপনি দেবতা__ 

চগ্ডসিংহ | বাচালত! রাখ। যাও, এখুনি সৈন্ঠ নিষে বাঘার ঘবে 

আগুন দিয়ে এসে] । 

বীববল। মাফ কব্বেন, ও কাছে আমি বাজী নই। 

চগুসিংহ | মনে বেখো, আমাব আদেশ-_ 

বীরবল। আপনার আদেশ পালন কব্তে গিয়ে কিল চড় গলাধাক্ক। 

অনেক-কিছু হক্ম কবেছি, আর নয়৷ 

চগুসিংহ | আমাব আদেশ তুমি পালন কব্বে কি না? 

বীরবল। আপনাব চাকরীই কব্বে। না, আর আর্দেশ পালন ! 
€( ১৪৬ ) 



তীয় দৃণ্ত | ] সল্লিলক 

চণ্ডশিংহ। বাঁববল! 

বীববল। ও মতই চোখরাডাঁন, পাপের কাক্দ আমি আর কব্বে! 
ন।মশাই! এতে লাভেব চেষে লোকসান বেশী। মন্্ী সেনাপতিব 

পদে চাকরী কবলে মাইনের চেবে খরচই বেণী, কাঁজেই দিনবাত আমায় 
£বিব চিন্তা কব্তে হব। পিনবাত চুবির চিন্ত্র। কবলে আমি কাজেব 

চন্ত। কব্বে! কখন ? 

চগ্ডপিংহ্ন। আচ্ছ।,ঠিক আছে, ৪মি কত কব। আমি হোমাব 

মাইনে বাড়িবে দিচ্ছি । 

বীবধল। শ্মাপনি যত নাইনে বাড়াবেন, আমার মধ আব মেয়ে- 

মান্ধযেব খবচ তত বেড়ে যাবে । ল্ুন্দবী মেযেব "মাহ, আমাকে একব।রে 

'একটি অমানুষ ক”রে ছেডে দিলে । 

চগুসিংহ । আমি তোমায় নাচিনে মেবেদেব দখান্ডন। কৰ্তে ব'লে- 

ছিলাম । তুমি তাদেব সঙ্গে ভিডে গেলে কেন? 

বীববল। আপনি তো ভিডিযে দিলেন! মেনেমান্বষেব তদ্বিব 

কব্তে কব্তে মেবেভক্ত হ'বে গেলুম । তাতে লোভ বেছে গল । লোভে 

পাপ-পাপে মুভা । €গমনোচ্োগ ) 

চগুসিংহ । আবে, কোথাব যাচ্ছ ? 

বীরবল। পাপের প্রারশ্চিন্ত কননে। 

চগুসিৎহ। তাকি হর? পাপীর অন্ন খন থেয়েছ, তথন ভাব সঙে 
৬ভামায় নরকেও মেতে হবে। 

বীববল। নবকে যেতে হয় 'প্রাবশ্চিন্ ক'লেই বাবে, বু আপনাব 

মত পাপীর সঙ্গে থেকে পাপেৰ মাত্রা আব বাছাে। না। 

চগ্ডসিংহ। সাবধান বীববল ! 

বীরবল। যতই ধমক দিন, আব আম।ন নদ কণ্তে পাবৃবেন ন। | 

(১৪৭ ) 



সল্লিলক্ [ চতুর্থ অস্ক। 

চগুদিংহ। আমি যদি তোমায় বন্দী কবি? 

বীরবল। আমার দেহটাকে বন্দী ক'বে রাখতে পারেন, কিন্ত জোর 

ক'রে আমার মনটাকে বেধে বাখ তে পাব্বেন না। [ প্রস্থান । 

চণ্ডসিংহ। এত সন্মান বে হাতে পেষে ছেড়ে যায়, সে শুধু নির্বোধ 
নয় মহ মূর্খ । 

শিবসিংহের প্রবেশ । 

শিবসিংহ। অভিবাদন মহ্বাবান্জ ! 

চওসিংহ | কে, ও--মহারা্জ শিবসিহ ! মহাবাঙ্গ শিবসিংহ, আপনি 

আমার বন্দী । 

শিবসিংভ। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি আপনাব বন্দিত্ব স্বীকার কবেছি। 

চগুসিংহ। কেন আপনি আমাব আদেশ অমান্ত কবে আমাব 

জংলী প্রজার্দের আপনাব বাঁজো আশ্রব দিয়েছেন? 

শিবসিংহ। আশ্রিত বক্ষ! ক্ষত্রিষেব ধর্ম, তাই আমি তাদেব আশ্রধ 

দিয়েছি । 

চগ্ডপিংহ | তাদেব ফিবিষে দিতে হবে। 

শিবসি হ। দেবে না। 

চগ্সি-হ | সাবধান মহাবাছ্ শিবসিংহ! 

শিবসিহ । চোবেব রক্তচক্ষুতে সাপু কোনদিন ভয় পাম ন| | 

চণডসিহু । মনে বাখ বেন, বাক! চগডসিংত কাউকে ক্ষম। কবে না। 

শিবসিহ । পববাজালোভী ঘৃণিত তন্করেব কাছে রাজা শিবসিংহও 

ক্ষম। চায় ন।। 

চগুসিহ | জানেন-_আমি ইচ্ছা করলে এখুনি আপনাকে হতা। 

কবৃতে পাবি? 

(১৯৮) 



তুতীয় দৃষ্ত | ] *পল্িলজ্জ 

শিবসিংহ। জানি আপনি" আমাষ হত্য। কন্তে পাবেন, কিন্তু 

আমাব কণ্ঠে স্বাধীনত। কেড়ে নিতে পাবেন না। 
চণ্ডসিধ্ক। আপনাব ওই কহ এবার আমি চিবহবে স্তব্ধ ক'বে দিতে 

পাবি। (হত্যার উদ্ভত ) 

বঘর প্রবেশ । 

বাঘ! । তাব আগে আপনাব মাঁথাটাই মাটিন্তে গডিবে বাবে । 
চগ্ডসিধহ। বাঘা! বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী শধতান ! 
বাঘা। আমি বদি শঘতানি কব্ভৃষ মহাব।জ, তাহলে অবস্তিপুরেব 

সিংহাসনে অন্ত রাঁজা বসাতে পাব্তুম | 

শিবসিংহ। বাঘা। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তোমার অবিশ্বাস কবেছিলাম 

ব'লে তুমি আমার পক্ষে অস্ত্র পবিত্াগ কবেছিলে-_ 

খাঘা। আজ আবাব আপনাৰ পক্ষে অন্্রধাবণ করেছি, আপনার 

গিকৰবী কৰতে নষ, আমাব বিপন্ন আশ্রযদাতাকে মুক্ত কবে । 

চগ্ডসিংহ | মুখেব জোবেই তোমাব আশ্রয়ধাহাকে মুক্ত কব্তে 

পাঁববে না৷ 

বাঘ।। শুপু মুখেব জোবে নয়, গায়েব জোৌবে আব হাতেব কৌশলে 
মুক্ত ক'রে নিষে বাবো। 

শিবসিংহ। না বাঘা, আমাব জন্য তোমাব শান্তিময় জীবন বিপন্ন 

নরে। না। 

বাঘ।। আপনাঁব জন্ঠ যদি আমাব জীবন বিপন্ন না কবি, আপনার 

কাছে যে আমি অকুতজ্ঞ থেকে যাবো মহাবাজ ! 

চগুসিধহ। এই কৃতজ্ঞত। দেখাতেই তোমায় জীবন দিতে হবে। 

( অস্ত্রাঘাত করিল ) জংলী জানোয়াব, তুমি আমাব বাজ্য গেকে বহু 
(১৪৯ ) 



*শল্লিল্জ্ | চত্র্থ অঙ্ব। 

গ্রজাকে ভুলে নিষে গছ। আজ তোমায় হুতা। কবে আমি তাব 

প্রতিশোধ নেবো । ( হত্যায় উদ্যত ) 

নারায়ণসিংহের প্রবেশ । 

নাবাধন। এদিকে লক্ষা বেখ তলে সাম্নে অগ্রসব হবেন। 

চঞ্সিহ। কে? 

নাবায়ণ। আপনাব ধম | 

শিবসিহ | নাবামণসি'ভ, তমি এসেছ ? 

নাবাষণ! আমাব অন্ুপস্থিতিব জগ্ঠই আপনি বন্দী হয়েছেন, 

আপনাব অপবাণা পুন্নকে আপনি ক্ষম! ককন পিত। । 

বাঘ।। যুববাদ্দ, আপনি আগে মগাখাজকে বাঢান । 

নানানণ। বাঘ।, তূমি আহত 7 কে তোমাকে অস্নাঘাত কবেছে £ 

চণ্ডসংহ ! আমি কবেছি। 

নাবানণ। চমংকাব ! এত পর্দি শক্তিমান আপনি, তবে যুদ্ধশগেত্রে 

পিছন কে অন্ত্রাঘান্ত কবিরে আমাব পিতাকে বন্দা কবিয়েছেন কেন ? 

চগুসি-ভ | ভাবজন্ত আমি ভোমষান কাছে কৈফিরৎ দিতে বাধা নই । 

নাবাষণ। সহজে না দেন, অন্রমুখে কৈফিয়ত ধিতে হবে। 

চগুসিং । একট] বালকেব হুঙ্গাবে রাজ। চগুসিহ ভব পাম ন।। 

নাবায়ণ। কলে যাচ্ছেন কেন মহাবাঞ্জ, এই ভারতেব একট! 

বালকেব ক'ছে একদিন সপ্ু মাবীকে খাববাব পরাজিত হ'রে বণক্ষেন্র 

ত্যাগ কৰনে হযেছিল ? সেই নহাবর্ণীদেন তুলনায় আপনি অতি ভুচ্ছ। 
চগুনি5। “নামান মত শক্কিমান পুল্র বর্কমানে তোমাব পিভাকে 

বন্দী হ'তে হষ কেন? 

নাবায়ণ। আমি ছিলাম না ব'লেই আপনি আমার পিতাকে বন্দী 

(১৫০ ) 



তৃতীয় দৃশ্ত | | স্পন্ড্িলষ্্র 

কব্তে পেরেছেন । আমি সেখানে থাকৃলে--আপনাব মাথাই আমার 

পাঁষেব তলা গড়াগড়ি যেতে। | 

চগ্ডসিংহ। তবে তোমার মাথাটাই মাঁটিচ্তে গড়িমে দিই 'এসো- 

( যুদ্ধ 'ও পবাজয় ) 
নাবারণ। কোথাধ গেন মহাবাজ আপন।ব বার্ন ? 

চও্ডসিংহ । ভোমাব কাছে আমি পবাছ্রিত, তুমি আমাধ হত্য। কর। 

নারায়ণ। অত সহন্দে আশি আপনাকে হা কব্বে ন। মহাবাজ ! 

সৈনিক 

সৈনিকের প্রবেশ । 

নাবাবণ। মগ্বাদ চগডস্ং্গিকে পন্দী ক'বে শ্রীপুব কারাগাবে নিথে 

বাও। 

সৈনিক । (চগুসিহকে বন্দী কবিল ) 

চণ্ডসিংহ | ন।- না, বন্দী নধ, ভুমি আমা ভভা| কব । শত য্দাজগ! 

রাজ চণ্ডসিংহ এই প্রথম পবািত হযেছে, তাই *স আব কাবও অন্ুগ্রতে 

বাচতে চায় ন।। 

নাবাঘণ। নিয়ে নাও সৈনিক ! 

সৈনিক। আশ্ুন মহাবাঁজ ! | চস হকে লইণ। প্রস্তান। 

শিবসিধহ | নারায়ণসি-হ, আমাব বাঘ।__ 

নাবাধণ। বাঘ! কেন তুমি আমার কথাব অবাধা হ'বে এক। 

শক্র-শিবিবে প্রবেশ কবেছ ভাই ? 

বাঘ।। আমি ব্দি সেই সময় শিবিবে ছুটে ন| আন্ত্রম, আপনার 

পিতাকে আব আপনি জীবিত ফিরে পেতেন ন! ধুববাজ । 

শিবসিংহ | সত্য কথ। নারায়ণসিংহ ! বাঁঘাব ন্রন্তই আমাব জীবন 

(১৫১ 9 



স্পন্লিচ্জী [ চতুর্থ অঙ্ক। 

রক্ষা হয়েছে । ওবে আমাব বীর সৈনিক, তোব অতাবে যে আমাব 

বুকের পাজব ভেঙ্গে যাবে । 

বাঘা। ছঃখ কর্বেন ন।। মরণ তো একদিন হ,তোই, হ্দিন আগে 

আব পরে। আজ মরণেব তীবে দাড়িয়ে আনন্দে বুকটা! আমার ফুলে 

উঠছে। আমাব ছর্দিনের আশ্রয়দাতার প্রাণবক্ষ1। করতে পেরেছি, এই 
আমার সৌভাগ্য । 

নাবায়ণ। মানুষ মরে সত্য, কিন্তু তোমাৰ প্রতিজ্ঞা ষে আমাদের 

বুকে বঙ্াঘাত ক'বে যাচ্ছে বীব ! 

ধনপতির প্রবেশ । 

ধনপতি। বুববাজ ! সীমান্তের যুদ্ধ শেষ ভ*ষে গ্েছে। বণজয়ী 

সৈম্তগণ একসঙ্গে সমবেত হ'ষে বিজয়-উৎসবের আদেশ প্রার্থনা কব্ছে 1 

নাবায়ণ। নানা, বিজয়-উৎসব হবে না। ওবে ধনপতি, আঙ্গ 

যে শ্রীপুরেব সের। বীব চ*লে যাচ্ছে! তাই আজ উৎসবেব দিন নম-_ 

বিষাদেব দ্িন। মহাবাজ থেকে সামান্ত সৈনিক পর্য্যন্ত সমবেত হ'রে 

সামরিক নীতিতে অবস্তিপুর-বিজধী বীর আমাব জংলী ভাই বাঘাকে 

বিদায়-অভিবাধন জানাতে হবে। 

বাঘ!। ন1 যুববাজ, আমার অত সম্মান দেবেন না! সম্মান পাবাৰ 

মত কোন কাজ আমি কবিনি, আমি শুধু আমাব কর্তব্যপালন করেছি । 

মহাবাজ, জীবনে যদি আমি কোন অন্তাযর় ক'বে থাকি, আপনি আমাষ 

মার্জন। কববেন | ভে বাজাধিরাজ, বিদায় | যুবরাজ, বিদাষ। 

গ্লীভ্ড | 
ধনপতি ।-_ 

য।ব।র আ।গে নিষে যাও বিদায়ে অভিব।দন । 

আমাদের ফেলি যাবে যদি চলি, দিষে বাও শ্রীতিব আলিলন । 

(১৫২ ) 



তৃতীয় দৃশ্া। ] গন্তিচ্ক্ধর 

(বাহিরে কাম।ন গর্জন ) 

শত শত বীব দ(ড়!যেছে সাবি সাবি 

বিদাযেব ক্ষণে দিবে গে। তে।মায শদ্ধ(য াশিবরি, 

গগ।1 সম।জেব ্বণিত বীবের বত 

স্মৃতিপটে আক ববে মাজিকাব বিচ্ছেদ মিলন ॥ 

[ বাথাকে লইস্গা প্রস্থান । 

শিবসিংহ | বাঘ।__বাঘ।, আমাব জীবনদাত। বাঘা 

নাবাষধণ। পিতা, যে বাঘা অন্য আপনাব জীবনরক্ষা হয়েছে, সেই 
বাঘ। আজ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাই ওই মহামানবেব বিদায়- 
সম্ভাষণ শুধু একদিনেব একফোোট। চোখেব জলে শেষ হবে না, শেষ কব্বে! 

সাবাজীবনেব স্থৃতিব তর্পণে। 

| প্রস্থান । 

শিবসিংহ। জংলীবেশে কর্মক্ষেত্রে এসেছিলে অভিশপ্ত দেবতা, 

কর্ম শেষ ক'বে চ'লে যাচ্ছ! শুপু আমাব চোখেব জলে তোমাব বিদ্বায়- 

সম্ভাষণ শেষ হবে না; আমি তোমায় বাজসিক সম্মানে সম্মানিত ক'রে 

বিশ্বে বুকে প্রচাব কব্বো, উচ্চ নীচ ধনী দবিদ্র চণ্ডাল ব্রাহ্মণ আমবা 

সবাই সমান, আমব। একই ভগবানের সন্তান। 
| প্রস্থান । 

(১৫৩) 



পর্চম অন্ধ । 

শ্র্থজ ছুস্থা । 

প্রান্তর পথ | 

কল্যাণীকে লইয়! রাঘবের প্রবেশ । 

কল্যাণী । না না, আমি যাবে! ন।। 

বাঘব। ঘেতে হবে। 

কল্যাণা। কেন তুমি আমায় জংলী পল্লী খেকে এখানে নিবে এলে ? 

বাঘব। তোমান বাচাতে নিয়ে এলাম । আব কিছুক্ষণ 'ওণানে 

থাক্লে 'ওই জংলী মেয়েটা তোমায় মেরে ফেল্ো। 
কল্যাণী । আমি বদি ধুববাজেব ধেখ। পেভাম, কেউ আমায় মাব্তে 

পাবতো না। 

বাঘধ। যুববাজ! হঠ1£হাঃহাঃ! আবে, যুখবাজই তে। ওই 

মেয়েটাকে দিষে আমায় খন কবতে পাঠিশেছে | 

কল্যাণী । না, আমাব মনে হচ্ছে এব মণ্যে যুবরাজেব কোন সম্ন্ধ 

নেই, এ সবই তোমাব যড়মন্! 
বাদব। হ| আমাব ববাঁত। যাব জন্ত চরি কবি, সেই বলে চোর ! 
কল্যাণী। আমি জৎলী পল্লীতে যুবরাজেব কাছে ফিরে যাবো। 

বাঘব। না, আমি জেনে শুনে তোশায় মবণেব মুখে ঠেলে দিতে 

পাবি না। 
(১৫৪ ) 



424 "শল্তিম্ম 
কল্যাণী। মরণ বর্ধিভাগ্যে থাকে-__হবে, তবু তোমাব সঙ্গে বনে বনে 

ঘুরে বেড়াতে আমি পাবে! ন।। আমি ফিবে যাবে! । (অগ্ুসব ) 
রাষব। খবরদাব! আব এক প1 অগ্রসব হলে শোমার বিশ? 

হুবে। 

কল্যাণী। বাঘব-দা, একি মুধ্তি তোমাৰ ? 
বাধব। খুবরাজের জগত একজনকে পৃথিবা থেকে ধবে বেতে হযেছে, 

তুমি বদি যুববাজকে চাণ, তোমাকে? প'বে ঘেতে হবে । 
কল্যাণী। সেকি? আমি দে তোমাধ বদ ভাইবেস মণ্ত শদ্ব। কবি 

রাপব-া। | 
বাঘশ। 'ওকণ! হলে যাগ। আন থেকে আমাদেব পুতন সম্বন্ধ 

স্কাপন হবে--গপ্রেমিক প্রেমিক। | £ চাত পবিল । 

কলাণা। খববদাব শশহান। 

বাঘব। গাষের জোবে তি আমাব কাছ থেকে মুক্তি পাবে না। 

কলাণী। ন।_না, আমাব জীবন থ।কৃতে $মি আমা৭ গ্রাস কব্তে 

পাব্বে না৷, আমাব মন প্রাণ আ।মি যুববাছেল পাঁষে সমর্পণ করেছি । 

বাপব। রুপ চেষ্টা । আমাৰ হাঁঠ পেকে আজ আব তোমার 

পবিভ্রাণ নেই । 

রাজীবরাওযের প্রবেশ | 

বাজীব। ভগবানের হাত থেকে ভোম!নও পবিত্রাথ নেই শমতান । 
বাঘব। কে,'9-- বাঁজীববা9+ 

কল্যাণী। বাবা! তৃমি এসেছ ? ওই শরতানেব কবল থেকে ভুমি 

আমায় বক্ষ কব- বাঁচাও । 

বাজীব। ভয়নেইম।। আমি এসেছি, তোব কোন সয় নেই। 
(১৫৫ ) 
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বাঘব। যদি বাচবাব সাধ থাকে, এখান থেকে সরে যান; নইলে 
প্রাণে মারা বাবেন। 

বাজীব। মেয়েকে লম্পট শষতানের হাতে তুলে দ্িষে কোন বাপ 
ভয়ে পালিয়ে যায় না। 

রাঘব। তবে জীবন দিয়ে যান। 

রাজীব । আমি মব্বো, তবু তোমার মত শয়তানেব শয়তানি প্রশ্রয় 

দেবে। না। (যুদ্ধ ও পরাজয় ) 
বাঘব। এইবার শয়তানের হাত থেকে কি করে আপনাব মেষেকে 

রক্ষা কবৃবেন ? 

শ্যমরাওয়ের প্রবেশ । 

গ্তামবা9ও। শয়তানকে সায়েস্তা কব্বাব জন্তঠ বিধাত। জগতে আবও 

বড শয়তান তৈরী করেছেন। 

বাঘব। একি! শ্ঠামবাঁ9ও! বাঘ! তোমায় হত্যা! কবেনি ? 

এমরাও | তোমার চালে প*ডে বাঘ! আমায় হত্যা কবতে চেয়েছিল, 

কিন্তু বিধাতা তোমার চাল বানচাল ক'রে দিয়ে আমার বাচিয়ে দিলেন । 

বাঘব। ভুমি এবড শয়তান মদ্দি আগে জান্তে পাৰভীম-- 

ঠামবাও। খুব সহজেই আমাব মাথাট! কেটে ফেলতে পাবতে, কিন্ত 
বাবাজি, মত চালাকিই কর, সবাঁব উপব যিনি বসে আছেন, তীব কাছে 

কোন চালাকি টিকৃবে না। আমায় দেখ বাব সমম্ব তিনি তোমার চোখে 

এমন পর্দা! ফেলে দিষেছেন যে, তুমি আমায় এ অগতেব বাস্তব মান্য ব'লে 

দেখ তেই পেলে ন!। 

রাঘব । এইবাব তোমাকে ভাল ক'রে দেখ তে পেয়েছি, তাই আমার 

হাত থেকে রেহাই পাবে ন।। (যুদ্ধ ও পবাজব) 
(১৫৬ ) 



প্রথম দৃণ্ঠ | ] স্পক্িচ্জ্ 

শ্তামবাও। (বাঘবকে বন্দী করিন্া ) এইবার বদি তলোয়ার দিষে 

তোমাব বুকটা ছেদ কবে ফেলি, তোমার কোন্ বাব! এসে রক্ষ। কর্বে 

বাবাজি? 

বাঘব। আমি পবাজিত, তুমি আমার গত্য। কব। 

গ্রামবাও। তাকিহয় বাবার্দ! এত কষ্ট কবে তোমায় হাতে 

পেষে টপ, করে কি তোমাষ হত্যা! কবঠে পারি? তুমি যতদিন ধ'বে 
আমাম কিস্তি দিয়ে ঘুরিয়ে, আমি ততদিন ধ'বে 'ওণে গ্রণে তোমাষ 

খু'চিষে মারবো । যান দেওয়ানজি, শবন্টানটাকে শ্রীপুরেব কারাগাবে 
নিষে যান। 

বাজীব। শয়তান বাঘববায়! এইবার তোমাঘ সব কাজেব নোগ্য 

পুবস্কার নিতে হবে। 
বাঘব। এব জনক আমাব বিন্মাত্র দুখ নেই। বন্তমাংসে গড়া 

মাগুষই জগতে বড় হবাব ০১৪ কবে। আমি সুবোগ পেষেছিলাম_-ছ:ল 

বলে কৌশলে বড় হবার চেষ্টা কবেছিলাম : প1বলাম না। তাব জন্তে 
জীবন দিবে যাবো, তবু কাবও পানে ধ'বে প্রাণভিক্ষা চাইবো ন]। 

জীবনে শুধু একট! ক্ষোভ থেকে গেল, অ।মাব চেণে বড শয়তানকে আমি 
চিন্তে পাব্লাম না। চল দেগবান। 

বাদীব। আয় মা কলাণি। | বাঘবসহ প্রস্থান । 

কল্যাণী। আপনাকে চিনন্তে ন। পেবে কটুকথ। ব'লে সেধিন যে অন্যাষ 
করেছি, সেক্ন্ত আপনি আমাব ক্ষম! কব্বেন। আজ আপনাব দয়ায় 

আমাব জীবন রক্ষা হয়েছে, আপনাকে কি ব'লে কতজ্ঞত। জানাবে! তাব 

ভাষা খুঁজে পাচ্ছি ন। তাই আমি আপনাকে দিনে বাচ্ছি আমাব 

অন্তরের ভক্ভিপূর্ণ প্রণাম । 
[প্রস্থান । 

(১৫৭ ) 
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ঠামবাও। শয়তান রাঘববাষ বন্দী হয়েছে । এইবাব অবস্তিপুববাজ 

5গুসিংহকে কৌশলে খন্দী কব্তে হবে। 

রাজ্যেশরীর প্রবেশ । 
ব'জোশ্ববী । অবস্তিপুববাজ বন্দী] ভখেছে। 

ঞামবা9| ক তাঁকে বন্দী কবেছে ? 

বাজোশরী । আমাব খোক1। ' না-_না, আপনাদেব বুববাজ ? 

আামবাও। তুমি এই জঙ্গলেৰ পথে কোগ| থেকে এলে ? 

বাজ্যেববী । আমি যে যুবরাজেব যুদ্ধ দেখছে গিষেছিলাম । 

গ্ামবাও। যুখবাজ কোথান্ব ? 

বাজ্েশ্ববী । বাজ। চগ্ডপিংতকে শন্দী ক'বে নিষে শ্রীপুবে ফিবে 
শেছে। 

গ্রামবা9। মহারাজ শিবসিতক ? 

বাজোশ্বরী । তিনি মুক্ত ত'ষে যুববাজের সঙ্গে শ্রীপুবে গেছেন । 

গামযর়াও। চল য!, আমরা শ্রীপুব-বাজপ্রাসাদে ফিরে মাই। 
বাজোশ্বরী | নানা, আমি যেতে পাববো না। মহাবাণীৰ 

আদেশে আমার রাজ প্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ । 

দীরে ঠাকুরের প্রবেশ । 

নীবে। শত বাধা-নিধেধ সবিদে দ্িঘে তোকেই যে আজ শ্রীপুবেব 
রাছসভায় শিল্নে দাড়াতে হবে ম।। 

বাজোখববী। না বাবা, না। বান্গসভাষ অত লোকের শাম্নে 

আমি দাড়াতে পাববো। না। 

ধীরে । তোব আশীর্বাদে যুবরাজ নাবায়ণপিংহ আজ শ্রীপুবেব 

বাজ। হবে' এই দেখতে ঘাবি না? 

(১৫৮) 
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রাজ্যেশ্ববী। আমান খোক। রাজ| হবে? 
শ্তামবাও। মহাঁবাজ শিবখিহ বর্তমানে যুববাজ বাঁজ। হবে কেন ? 

ল্লীবে। শ্রীপুব-খুদ্ধে মহাবাজ শিবসিংহ আহত, বান্ধ্য পরিচালনায় 

অক্ষম * তাই তিনি যুববাজ নাবামণসিণ্কে শ্রীপুবের সিংহাসনে বসিবে 
অবসর গ্রহণ কব্বেন। 

খ্রামরাও। অবস্তিপুব-বিজধী যুবরাঞজজ নাবায়ণসিংহ বাজ। হবে. 

আর আমি তাব মামা, এখনও৪ বাজপ্রাসাদ্দে না গিয়ে বনে-জঞ্লে 

ঘুবে বেডাচ্ছি। সেখানে আমাব কত কান্্ বয়েছে তাব ঠিক নেই। 
নিমণ্ণেব যোগাড কব্তে হবে__কাঁলিন। পোলাও মেঠাই মোগ্ডাব 

আয়োজন কবৃতে হবে। বিদান্ন সাধৃবাব1। 

| প্রস্থান । 

দীরে। আব দেবী কৰলে হবে শা; তাভ'লে বিপদ হবে । 

বাজোখবা | কিসেব বিপদ ? 

ধাবে। তোব খোক! নিজেব হাতে পিতৃহত্যা ক'বে ফেল্বে। 
বাঁজোশ্বরী। আমাব খোক। মহারাজ শিবসিংহকে হতা। কব্বে ? 

ধাবে। মহাবাজ শিবসিংহকে নয , তাব জন্মদাতা পিতাকে । 

বাজ্যেগবী। কে তাব জন্মদাতা পিতা ? 

ধীবে। আছে-__-আছে, বহুকষ্টে তাকে ধ'বে ফেলেছি । 

বাজ্যেখবরী। কি ক'বে চিন্তে পাব্বো ? 

ধীরে। তাব হাতের দেই আন্টী আছে তো? 'এখন চল্. তোর 
খোকাকে আশীর্বাদ কব্ৰি চল্ । 

| প্রস্থান। 

রাজ্যেশ্বরী । হ্যা, আমার খোকাকে আশীর্বাদ কর্বে| | 

| প্রস্থান । 

(১৫৯ ) 



ছিভীন্ হুষ্ঠয ॥ 

শ্রীপুব-রাজসভা | 

শিবসিংহ আসীন । 

শিবসিংহ। ন্বর্গগত পিতৃপুরুষগণ ! তোমাদের পবিত্র সিংহাসন 

আমি আমাব পুজ্রকে দান কর্ছি, তোমর! ন্বর্গ থেকে তাকে আশীর্বাদ 

কর- সে যেন তোমাদের গৌরব রক্ষা কব্তে পারে । 

নারায়ণসিংহের প্রবেশ । 

নারাবণ। পিতা! কেন আপনি আমাব উপর এই গুকভাব 

চাপিয়ে দিচ্ছেন ? 

শিবসিংহ। আমি অনুস্থ। তুমি এখন উপযুক্ত পুত্র; আমায় 

বিশ্রাম দেওয়া তোমাব কন্তব্য। তাই তোমানন রাজসিংহাসনে বসিষে 

আমি অবসর নিচ্ছি। 

নারায়ণ। আমি বাজনীতি জানি না, আমার সিংহাসনে বসাতে 

মায়েব মত আছে ? 

মায়াবতীর প্রবেশ । 

মাধাবতী। তোমাব ম! তোমাষ সানন্দে আশীর্বাদ কবৃতে এসেছে 

পু ! 
নারায়ণ । ম| ! 

শিবসিংহ ৷ নারাম়ণসিংহ ! আমি প্রীপুবেব বাজ! । আজ শুভ- 

দিনে তোমায় শ্রীপুবের রাজসিংহাসনে বসিয়ে তোমার মাথায় রাজ- 

মুকুট পরিয়ে দিচ্ছি। 
€ ১৬০ ) 



ঘিতীয় দৃপ্ত । ] সলিল 

মায়াবতী । আমি 'ম; আমি তোমাব আ'শীব্বাদ কবৃছি, তুণ্ম 
দীর্ঘজীবী হয়ে শান্তিতে প্রজাপালন কর । মভাবাঙ্গ! আজ গুভ- 

দিনেও আমাব মনে শান্তি নেই। আমাৰ কলাণী মাকে আমি 
কাবিষে ফেলেছি । 

রাজীবর।ওয়ের প্রবেশ । 

বাজ্জীব। আপনাব কল।ণী ম। ফিবে এসেছে মহাবাণি 

ন!বাবণ। কল্যাণাকে কে উদ্ধাব কবলে দেওমানজি * 

বাজীব। গ্তামবা9। গ্ামলা9ও নিজ বাহুবলে বাঘববানকে বন্দ 

ক'বে আমাব কল্যাণী মাকে উদ্ধীব কবেছে। 

শিখসি,হ। বাজ! গ্র্গান একট। আধেধন তোমায় শুনতে হবে| 

নাবারণ। আদেশ ককন। 

শিবসিংই | তুমি নিজ বাহুবলে চণ্ুপি-তকে বন্দী কবে. তই 
'আমাব অন্ুবোধ বাজা, তোম'কেউ তাব বিচাব করতে তবে। কে 

আছ, বন্দী বাজ চগুপিংহ । 

বাজীব। আজ শুভধিনে নবান মহাবাছেব কাছে আমব। স্থুখিচাব 

প্রার্থন। কবি। 

বন্দী চগুডসিংহকে লইয1 সৈনিকের প্রবেশ । 

চগ্ডসিংহ। অভিবাদন মহারাজ !'"*একি ! 

বাজীব। যুববাজজ নাবাবণসিংহ আজ শ্রীপুবেব নাজ।। নবীন 

বাজ] আপনাব বিচাব করুবেন । 

নারায়ণ। মহাবাজ চগ্ডসিংহ ! নির্যাতিত জংলী জাতির আবেদন 

কেন আপনি বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন? 

১১ (১৬১) 



»ল্ল্িজ্র [ পঞ্চম অন্ক। 

চগুসি“ । আমাব বাজ্যে আমি বা কবেছি, তাব জন্থ কারও 

কাছে কৈফিবৎ দেবো না । 

নারায়ণ। ক্ষত্রিষেব রণনীন্চি বিষঙ্জন দিয়ে কেন আপনি আমার 

পিতাকে আঘাত কবেছেন ? 

চগুসিহ ৷ যুদ্ধজমেব আশা । 

নারার়ণ। শয়তান বাদববায়কে কেন আশ্রন দিয়েছিলেন ? 

চগ্তসিংহ । কৌশলে শ্রীপুব অধিকাৰ কববাব জন্য | 

নারাঁমণ। পবাজিত বাঘধাকে অকন্ত্রাঘাত কবেছেন "কন ? 

চগডসিহ। তাঁকে হন্য। কৰবাব অন্চ। 

নাবায়ণ। এত অন্যাব অধশ্ব ক'রেণ আপনাব কোন অন্গতাপ 

নেই? 

চগুসিহ | ন!, আজ বদি আমিমুক্তি পাই, তোমাকে হতা। ক'রে 

আমি আমাব সব অপম!নেব প্রতিশোধ নেবো। 

সকলে । মহাবাজ-- 

নাবাধণ। ভাই আর আমি আপনাকে মুক্তি দেবো না । আমাব 

বাজা(ভিযেকেব শুভদিনে আমি আপনাকে হন্য। ক'রে, বাজবক্কে ললাটে 

রাজটিক। ধারণ কববো | (ন্যাম উদ্ভন) 

রাজ্োশ্বরীর প্রবেশ । 

বাজ্যেম্ববী। দুব পাগল! সবার আগে আমি আশীর্বাদ কবি, 
তবে তো রাজ] হ'য়ে বিচাৰ কববি। 

নাবাবণ । মা 
মাঘাবতী। কমি আবাব 'এখানে কেন? কে তোমায় আস্তে 

দিয়েছে ? 
(১৬২ ) 



দ্বিতীয় দৃপ্ত | ] স্পক্রিচজ্ 

বাজ্যেশ্ববী। বাঃ. আমাব ছেলে রাজ! হয়েছে. আমি তাঁকে 

আশীর্নাদ কব্বে। না? 

মায়াবতী । বাঁও-_দূব হ'যে যাও । ও আঁমাব ছেলে, আমি ওব ম|। 

বীরে ঠাকুরের গ্রাবেশ। 

ধীরে । না মহাবাঁণি! ওই হিখাবিণীত বাজ) নাবামণসিংহের ম1। 
মাধাবভী। সেকি! না না, এ অসম্ভব । আমাব গ্ডেই 9ব জন্ম 

হযেছে, আমি ওব ম|। 

ধাবে। আপনি মব। ছেলে প্রসব ঝকবেডিলেন মচাবাণি 

মামাবহ্ী। মহাবাজ ! 

শিখসিংহ | সতাকথ| বাণি_ 

মাঘাবতী। 'একথ। আমাম খন ব্লনি 'কন ? 

শিবপি-5 | সন্গযাসীব দূযান ছেলে পেণ১ গেল, হাই তোমাম বল্ধাব 
'প্রযোজন মনে করিনি । 

মায়াবতী । আপনি আমাব মর! “ছলে নাচিখে দিষেছিলেন ? 

টবে । মবা বাঁচাবাব শক্তি মাগ্যষেব 'নই মা? হাই আমিও 

।-ঘাঁম।ব মব| ছেলেকে নাচাতে গাবিনি। 

মাঘাবভাী। আপনাব গ৪ধুধেই আমার ছলে হয়েছিল, ভবে কেন 

আমাব সেই ছেলে মৃত জন্মাল ৮ 

ধীবে। আপনি অন্থস্ক---চাই সন্তান-ধাবণেব শক্তি আপনার নেই, 
মরে ধযয় আপনার পন্তান হযেছিল, কিছু আপনাব বাধিব অগ্ঠ সে 

সন্তান গেই মাব। গিষেছিল | ভাই 'এই ভিখারিণীব জীবন্ত শিশুকে 

আমি দ্বেওয়ানঞ্ীব চাতে তুলে দিষেছিলাম ৷ মহাবাণা মৃতবৎস|, তাই 

আমি নাবাধণসিদহকে মাতন্তষ্ঠ ধিতে নিষেধ করেছিলাম । 

( ১৬৩) 



গ্ল্ত্রিস্র [ পঞ্চম অঙ্ক। 

মায়াবতী । দেওয়ান বাজীববাও, একথ! সত্য? 

রাজজীব। আপনার গঞ্জাঁত মুত সন্তান সন্্যাসীর কাছে বেখে, 

ছুর্যোগেব ভযষে আমরা ওঁব চালান গিঘে বসেছিলাম । দ্র্যোগ থেমে 

যাবাব পর ফিবে এসে দেখি “ছলে বেঁচে গেছে । এব মধ্যে কি ঘটেছে 

কিছুই জানি না। 

শিবসি । আমি স্বীকাব কবি সব সতা, কিন্তু আজ বিশবছব পরে 

একথাব সতাত। প্রমাণ দেবাব প্রয়োজন হ'লে৷ কেন মন্ন্যাসি * 

ধীরে । সেই ছেলে ঘে আজ পিতহতা কবতে চলেছে মারার ! 

নারাবণ। 'ক-_কে আমার পিতা ? 

ধীবে। অবস্তিপুববাজ্জ চণ্ডসি-হ। 

নাবাধণ। মহারাজ ঢওসিংহ আমার জন্মদাতা পিত। | 

চগ্ুসিং্ক | মিথ্যা কথা, আমাব কোন পন্রকশ্তা নেই। আমি 

অপুন্রক। 
প্রীবে। :সইজন্যই আমি কষ্ট ক'বে তোমাব এই ছেলেটাকে বাচিয়ে 

'বথেছি । শত চেষ্টা কবলেও আজ তুমি অস্বীকাব কবতে পাব্বে না। 
তোমার নিজের হাতে দেওঘা তোমাৰ নামলেখা আখটি আছে। দখ' 

তো ম', সেই আংটি । 

চণ্ডসিংত | কই 'দখি-__ 

রাজোশ্বরী। ( আংটি দেখাইল ) 

চগুসিংহ । সত্যই ভো, এ যে আমাব পিতার দেওষা, আমার নাম- 
লেখ। আংটি । 

দ্বীরে। মনে কর মঙ্ারাজ ! আজ থেকে একুশ বছর আগে শিকারে 

গিয়ে, এক দারুণ দর্ধ্যোগ রাতে সঙ্গিহার! হ'ষে এক ব্রাঙ্গণ-বাড়ীতে গিয়ে 

আশ্রয় নিয়েছিলে। মনে পড়ে? 
(১৬৪ ) 



দ্বিতীয় দৃশ্ | ] গপল্তিজ্জ্র 

চগ্ডসিংহ | হ্যা্য$ মনে পড়ে 

ধীবে। ব্রাহ্গণ তার বিধবা কণ্ঠানে তোমাৰ পবিচ্য্যায় নিযুক্ত ক'বে 

রাজ-অতিথিব সেবাব জন্য পাড়ায় আহার্ম্য সংগ্রহ কবৃতে গিষেছিলেন। 

তুমি সেইসমন ভাব কন্যাকে গন্ধব্বমতে বিবাঁত কবেছিলে, বাজধানীতে 

নিয়ে বাবাব প্রতিশ্রুতি দিবে এই আংটি দিষেছিলে, মনে পড়ে ? 

চগ্ডসিংহ | হ্যা হ্যা, মনে পড়ে । সে নাবী কোগাম? 

ধীবে। সে নাবী শ্রীপুববাজ নাজ নাবারণসিংহেব ম' | অবস্তিপূব- 

বাজ মহাবাজ্জ চগডসিংহের ক্সী_এই ভিখারিণী । 

চগুসিংহ। সেই সগ্ভোজাত শিশুকে বাচাবাব জন্য তোমার এত 

আগ্রহ কেন সন্গাপি? সত্য বল সন্ন্যাসি, তুমি কে? 

প্রীবে। নব বিবাহিত শ্ত্রীব কগায় যাঁকে দপুধ খাইয়ে পাগল সাবান্ত 
ক'বে বাজ্য থেকে াডিষে দিরেছিলে, আমি তোমার সেই ছোট ভাই । 

চগুসি্ | তুমি আমাব ভাই দ্ীরসি-ত?+ সতা বল নাবি, রাজ! 

নারান্ণসিংহ তোমার গজাত সন্তান ? 

রাজ্যেশ্ববী ৷ হ| মহাবাজ, আমি ওব ম|। 

নাবায়ণ। তুমি আমাব গওধাবিণী মা। ঠাই তোমায় দেখে জগং- 

সংসার ভুলে ঘাই, তাই বুঝি তোমার একটি কটাক্ষে আমাব হাতের উদ্যত 

চাবুক মাটিতে প'ডে যাষ, তাই বুঝি আমার মাথাট| তোমার পাষে লুটিবে 

পড়তে চায়। মা মাঁম1। 

বাজ্যেশ্বরী । খোকা--খোক।_( বক্ষে বারণ ) 

চগুসিংহ । ভাই--ভাই-_ 

ধীরে । দাদা-দাদা_(চণ্ডসিংহের বাধন খুলিয়। দিয়া বক্ষে 

ঝঁপাইয়। পড়িল ) ব্যস, এবাৰ আমাব কাজ শেষ। এইবার আমাষ 

বিদায় দাও। 

(১৬৫ ) 



স্পক্িচ্জ [ পঞ্চম অঙ্ক। 

কল্যাণী ও শ্য।মরাওয়ের প্রবেশ । 

গ্ামরাও। তা কি হয়? এক কথায় এখান থেকে বিদায় পাওয়া 
মায়? এখানে একপাত খেষে যেতে হবে। ও দেওয়ানজি, ই। ক'বে 

দেখছেন কি? দিন--দিন, চাব ভাত এক ক'রে ধিন। 

বাজীব। এসো মা কল্যাণি! আন্দ শুভদিনে আমাৰ একমাত্র 

কন্তাকে আমি মহারাজ নারায়ণসিংহেব হাতে সমর্পণ কব্লাম। আপনাবা 

সকলে আীর্দাদ ককন। “ কল্যাণীকে নাবার়ণসিৎহেব ভস্তে সম্প্রধান 

করিলেন ) 

বাঁজ্যেশ্ববী। আমি আশীব্বাধ কর্ছি, তোমব। দীর্ঘজীবী ভ'য়ে 

শান্তিতে প্রজাপালন কব। 

চগুসি-হ 1 আমি তোমার্দেব আশীর্বাদ করি তোমব। দীর্ঘজীবী হও । 

আব আীর্বাদন্ববপ দিচ্ছি তোমাঘ অবস্তিপুবেব বাজসিংহাসন । আজ 

থেকে তুমি শুধু শ্রীপুবের রাদ। নও» শ্রীপুব অবস্তিপুব উভয় বাজ্যেব 
প্াজ।_ রাঙজাধিরা নাবারণসিংহ | 

( নাবায়ণপশিহ ৪ কল্যাণা দলকে প্রণাম করিল, 

সকলে আশাব্নাদ কবিল ) 

হ-লভ্লিক্ক। ? 




